
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 Cimera del Clima a Ca-
talunya
310-00260/12
Substanciació 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el projecte de Hard Rock 
a Vila-seca i Salou
310-00261/12
Substanciació 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el pagament dels ajuts de 
la política agrària comuna
310-00262/12
Substanciació 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les malalties minoritàries
310-00263/12
Substanciació 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la llicència per a fer el ca-
sino de Hard Rock a Vila-seca i Salou
310-00264/12
Substanciació 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’acció exterior
310-00265/12
Substanciació 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la sanitat
310-00266/12
Substanciació 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la contractació adminis-
trativa
310-00267/12
Substanciació 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions en matèria 
d’ocupació pública destinades a la integració laboral de les persones amb disca-
pacitat
310-00268/12
Substanciació 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’estratègia de dinamitza-
ció territorial País viu
310-00269/12
Substanciació 16

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre les 
mesures per a pal·liar l’augment de la pobresa
317-00153/12
Substanciació 16
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la man-
ca de desplegament reglamentari de diverses lleis
317-00154/12
Substanciació 17

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els sa-
crificis que han d’assumir els catalans per a aconseguir la independència
317-00155/12
Substanciació 17

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació de col·lapse de la sanitat pública
317-00156/12
Substanciació 17

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre les ne-
gociacions d’Esquerra Republicana de Catalunya per a la investidura del president 
del Govern de l’Estat
317-00157/12
Substanciació 17

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre l’estra-
tègia política de resistir i persistir davant la repressió de l’Estat espanyol
317-00158/12
Substanciació 17

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones derivades 
a centres ocupacionals i especials de treball pels serveis ocupacionals d’inserció
314-05071/12
Resposta del Govern 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’ús que es fa del castellà com 
a llengua vehicular en els centres docents s’ajusta a dret
314-05561/12
Resposta del Govern 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posada en marxa d’un dispositiu 
especial de seguretat a Barcelona davant l’increment de la inseguretat i la comis-
sió de delictes
314-05626/12
Resposta del Govern 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el dispositiu especial de seguretat 
dels Mossos d’Esquadra a Barcelona davant l’increment de la inseguretat i la co-
missió de delictes
314-05627/12
Resposta del Govern 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents dels Mossos 
d’Esquadra que han integrat el dispositiu especial de reforç a Barcelona davant l’in-
crement de la inseguretat i la comissió de delictes
314-05628/12
Resposta del Govern 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació d’accions amb l’Ajun-
tament de Barcelona davant l’increment de la inseguretat i la comissió de delictes
314-05629/12
Resposta del Govern 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de delictes comesos a 
Barcelona el 2016
314-05630/12
Resposta del Govern 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de delictes comesos a 
Barcelona el 2017
314-05631/12
Resposta del Govern 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de delictes comesos a 
Barcelona el 2018
314-05632/12
Resposta del Govern 22
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de delictes comesos a 
Barcelona durant els primers vuit mesos del 2019
314-05633/12
Resposta del Govern 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de faltes comeses a 
Barcelona el 2016
314-05634/12
Resposta del Govern 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de faltes comeses a 
Barcelona el 2017
314-05635/12
Resposta del Govern 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de faltes comeses a 
Barcelona el 2018
314-05636/12
Resposta del Govern 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de faltes comeses a 
Barcelona durant els primers vuit mesos del 2019
314-05637/12
Resposta del Govern 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de turistes dels darrers 
deu anys
314-05651/12
Resposta del Govern 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la procedència dels turistes dels 
darrers deu anys
314-05652/12
Resposta del Govern 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu de la visita dels turistes 
dels darrers deu anys
314-05653/12
Resposta del Govern 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de rescats per comar-
ca fets pel Cos de Bombers de la Generalitat i pel Grup d’Actuacions Especials del 
2015 al 2018
314-05654/12
Resposta del Govern 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació dels efectius del Grup 
Especial d’Activitats Subaquàtiques del Cos de Mossos d’Esquadra
314-05656/12
Resposta del Govern 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la representació de la Generalitat 
en la Comissió Nacional de Coordinació de la Policia Judicial
314-05657/12
Resposta del Govern 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones identifica-
des pels Mossos d’Esquadra arran dels fets davant del Parlament de Catalunya l’11 
de setembre de 2019
314-05689/12
Resposta del Govern 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de les plantes de l’em-
presa General Cable a Manlleu (Osona) i Montcada i Reixac (Vallès Occidental)
314-05693/12
Resposta del Govern 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme per a 
evitar el tancament de les plantes de l’empresa General Cable a Manlleu (Osona) i 
Montcada i Reixac (Vallès Occidental)
314-05694/12
Resposta del Govern 47
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions previstes per a evitar 
els acomiadaments de les plantes de l’empresa General Cable a Manlleu (Osona) i 
Montcada i Reixac (Vallès Occidental)
314-05695/12
Resposta del Govern 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions previstes per a fer el 
seguiment de la situació dels treballadors de les plantes de l’empresa General Cable 
a Manlleu (Osona) i Montcada i Reixac (Vallès Occidental)
314-05696/12
Resposta del Govern 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions fetes amb la direcció 
de les plantes de l’empresa General Cable a Manlleu (Osona) i Montcada i Reixac 
(Vallès Occidental)
314-05697/12
Resposta del Govern 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions fetes amb els sindi-
cats amb relació al tancament de les plantes de General Cable a Manlleu (Osona) i 
Montcada i Reixac (Vallès Occidental)
314-05698/12
Resposta del Govern 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el treball coordinat amb els repre-
sentants dels treballadors de General Cable de Manlleu (Osona) i Montcada i Reixac 
(Vallès Occidental) amb relació al tancament d’aquestes plantes
314-05699/12
Resposta del Govern 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’empreses que expor-
ten al mercat britànic
314-05743/12
Resposta del Govern 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el valor de les exportacions al 
mercat britànic el 2018
314-05744/12
Resposta del Govern 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el valor de les exportacions al mer-
cat britànic entre el gener i el setembre del 2019
314-05745/12
Resposta del Govern 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tipus d’empreses que exporten 
llurs productes al Regne Unit
314-05746/12
Resposta del Govern 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’empreses que han sol-
licitat informació en el web del Departament d’Empresa i Coneixement sobre el Brexit
314-05747/12
Resposta del Govern 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’empreses catalanes 
establertes al Regne Unit que s’han informat sobre l’impacte del Brexit en el web 
obert pel Departament d’Empresa i Coneixement
314-05748/12
Resposta del Govern 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tipus d’empreses que han sol·li-
citat informació al Departament d’Empresa i Coneixement sobre l’impacte del Brexit
314-05749/12
Resposta del Govern 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’autònoms que han sol-
licitat informació al Departament d’Empresa i Coneixement sobre l’impacte del Brexit
314-05750/12
Resposta del Govern 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients de la renda garan-
tida de ciutadania que han generat un pagament a l’agost de 2019
314-05786/12
Resposta del Govern 51
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de beneficiaris de la 
renda garantida de ciutadania a l’agost de 2019
314-05787/12
Resposta del Govern 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients oberts i de 
beneficiaris de la renda garantida de ciutadania a l’agost de 2017
314-05788/12
Resposta del Govern 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals els represen-
tants del Departament d’Interior i dels Mossos d’Esquadra van abandonar l’acte de 
celebració de la patrona de la Guàrdia Civil
314-05833/12
Resposta del Govern 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions del Departament 
d’Empresa i Coneixement per a assegurar els drets dels estudiants que no han se-
cundat el tancament de les universitats
314-05847/12
Resposta del Govern 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’hores lectives que no 
s’han fet en l’ensenyament universitari del 14 al 18 d’octubre de 2019
314-05848/12
Resposta del Govern 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el bloqueig de l’entrada de la Fa-
cultat de Dret de la Universitat de Barcelona el 23 d’octubre de 2019
314-05884/12
Resposta del Govern 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies presen-
tades per presumptes discriminacions sexistes en la selecció de personal per al 
Mobile World Congress del 2019
314-05915/12
Resposta del Govern 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les situacions de discriminació 
sexista en la selecció de personal per al Mobile World Congress denunciades el 2019
314-05916/12
Resposta del Govern 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients de denún-
cies per presumptes discriminacions sexistes en la selecció de personal per al Mo-
bile World Congress del 2019 que s’han intruït
314-05917/12
Resposta del Govern 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els fets denunciats per presump-
tes discriminacions sexistes en la selecció de personal per al Mobile World Congress 
del 2019 incorren en conductes contractuals que no s’ajusten a la llei
314-05918/12
Resposta del Govern 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sancions imposades 
per discriminacions sexistes en la selecció de personal per al Mobile World Con-
gress del 2019
314-05919/12
Resposta del Govern 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a evitar 
discriminacions sexistes en la selecció de personal per als congressos
314-05920/12
Resposta del Govern 58

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

1.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre el cost de la cobertura informativa de la manifestació 
convocada per l’Assemblea Nacional Catalana a Estrasburg
316-00033/12
Resposta del president del Consell de Govern 58
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Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre els mitjans personals desplaçats a Estrasburg per a 
cobrir la manifestació convocada per l’Assemblea Nacional Catalana
316-00034/12
Resposta del president del Consell de Govern 59

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre els mitjans tècnics desplaçats a Estrasburg per a cobrir 
la manifestació convocada per l’Assemblea Nacional Catalana
316-00035/12
Resposta del president del Consell de Govern 59

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre l’interès informatiu que justifica oferir en directe la mani-
festació convocada per l’Assemblea Nacional Catalana a Estrasburg
316-00036/12
Resposta del president del Consell de Govern 59

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre el càrrec o òrgan directiu que va decidir donar cober-
tura informativa en directe de la manifestació convocada per l’Assemblea Nacional 
Catalana a Estrasburg
316-00037/12
Resposta del president del Consell de Govern 60

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre les entrevistes fetes des-
prés de la sentència del judici del procés
325-00048/12
Resposta del president del Consell de Govern 60

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre la relació de connexions 
en directe i reemissions als canals i emissores de la Corporació en el marc de la 
vaga general del 18 d’octubre de 2019
325-00051/12
Resposta del president del Consell de Govern 61

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre la font informativa en 
què es basa el director de Televisió de Catalunya per a afirmar que la varietat ideo-
lògica i geogràfica d’alguns programes és contradictòria amb la d’altres programes
325-00056/12
Resposta del president del Consell de Govern 62

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre la intenció de revisar el 
llibre d’estil de la Corporació
325-00057/12
Resposta del president del Consell de Govern 63

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre els criteris que justifiquen 
la reconstrucció de la trucada del president de la Generalitat al president del Govern 
espanyol en el programa de TV3 30 minuts
325-00061/12
Resposta del president del Consell de Govern 63

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el nombre de casos de direc-
tius que se n’han anat a exercir altres responsabilitats amb una excedència forçosa
325-00063/12
Resposta del president del Consell de Govern 64

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 Cimera del Clima a Ca-
talunya
310-00260/12
Anunci: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 65
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el projecte de Hard Rock 
a Vila-seca i Salou
310-00261/12
Anunci: David Cid Colomer, del GP CatECP 65

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el pagament dels ajuts de 
la política agrària comuna
310-00262/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 65

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les malalties minoritàries
310-00263/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 66

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la llicència per a fer el ca-
sino de Hard Rock a Vila-seca i Salou
310-00264/12
Anunci: Carles Riera Albert, del SP CUP-CC 66

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’acció exterior
310-00265/12
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 66

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la sanitat
310-00266/12
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 67

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la contractació adminis-
trativa
310-00267/12
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 67

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions en matèria 
d’ocupació pública destinades a la integració laboral de les persones amb disca-
pacitat
310-00268/12
Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat 67

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’estratègia de dinamitza-
ció territorial País viu
310-00269/12
Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat 68

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00153/12
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 68

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00154/12
Anunci: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 69

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00155/12
Anunci: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC 69

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00156/12
Anunci: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 69

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els 
darrers esdeveniments polítics
317-00157/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 70

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els 
darrers esdeveniments polítics
317-00158/12
Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat 70
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3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si l’obra Presos polítics 
a l’Espanya contemporània s’adiu amb els fins culturals del Museu de Lleida
311-01368/12
Anunci: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs 70

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si la secretària d’Acció 
Exterior i de la Unió Europea va acompanyar el conseller d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència en el viatge a Mèxic del juny del 2019
311-01401/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 71

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el funcionament de la 
plataforma e-justicia.cat
311-01402/12
Anunci: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs 72

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els professionals que 
poden accedir a la plataforma e-justicia.cat
311-01403/12
Anunci: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs 72

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els requisits per a uti-
litzar la plataforma e-justicia.cat
311-01404/12
Anunci: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs 73

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si és preceptiu l’ús de 
la plataforma e-justicia.cat
311-01405/12
Anunci: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs 73

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’empresa que va crear 
i va posar en funcionament la plataforma e-justicia.cat
311-01406/12
Anunci: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs 73

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost de la platafor-
ma e-justicia.cat
311-01407/12
Anunci: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs 74

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’empresa que fa el 
manteniment de la plataforma e-justicia.cat
311-01408/12
Anunci: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs 74

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’usuaris de 
la plataforma e-justicia.cat
311-01409/12
Anunci: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs 75

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’any en què es va im-
plementar la plataforma e-justicia.cat
311-01410/12
Anunci: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs 75

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autorització del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya per a instal·lar mecanismes de videovigilància fixa o mòbil 
als dispositius policials
314-06251/12
Formulació: Maria Sirvent Escrig, del SP CUP-CC 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el funcionament de la plataforma 
e-justicia.cat
314-06252/12
Formulació: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els professionals que poden acce-
dir a la plataforma e-justicia.cat
314-06253/12
Formulació: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs 77
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els requisits per a utilitzar la pla-
taforma e-justicia.cat
314-06254/12
Formulació: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si és preceptiu l’ús de la platafor-
ma e-justicia.cat
314-06255/12
Formulació: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’empresa que va crear i va posar 
en funcionament la plataforma e-justicia.cat
314-06256/12
Formulació: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la plataforma e-justicia.cat
314-06257/12
Formulació: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’empresa que fa el manteniment 
de la plataforma e-justicia.cat
314-06258/12
Formulació: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris de la plata-
forma e-justicia.cat
314-06259/12
Formulació: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’any en què es va implementar la 
plataforma e-justicia.cat
314-06260/12
Formulació: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desequilibri territorial del mapa 
de sales de cinema
314-06261/12
Formulació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el tancament de sales de cinema 
perjudica l’equitat territorial
314-06262/12
Formulació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de desenvolupar un pla 
de reequilibri territorial en matèria d’oferta de sales de cinema
314-06263/12
Formulació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conveniència de reformar la Llei 
del mecenatge per a ajudar en l’exhibició de cinema
314-06264/12
Formulació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de la concessió del contracte 
de serveis per a la neteja de l’Hospital Germans Trias i Pujol, de Badalona
314-06265/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’iniciar un nou procés 
de licitació del contracte de serveis per a la neteja de l’Hospital Germans Trias i 
Pujol, de Badalona
314-06266/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment que es podrà jugar 
sense incidents el partit entre el Futbol Club Barcelona i el Reial Madrid del 18 de 
desembre de 2019
314-06267/12
Formulació: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la campanya institucional Gran país 
que es va difondre a final del 2016
314-06268/12
Formulació: Mercè Escofet Sala, del GP Cs 85
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no s’esmenta el 
castellà en un paràgraf determinat del document Estratègia de ciberseguretat de la 
Generalitat de Catalunya 2019-2022
314-06269/12
Formulació: Mercè Escofet Sala, del GP Cs 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de campanyes institu-
cionals fetes el 2018 en català, en aranès i en castellà
314-06270/12
Formulació: Mercè Escofet Sala, del GP Cs 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors de les 
entitats del sector públic institucional de l’Administració de la Generalitat
314-06271/12
Formulació: José María Cano Navarro, del GP Cs 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pes del sector de l’automòbil en 
l’economia de Catalunya
314-06272/12
Formulació: José María Cano Navarro, del GP Cs 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pes de la Lliga de Futbol Pro-
fessional en l’economia
314-06273/12
Formulació: José María Cano Navarro, del GP Cs 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment del funcionament 
del Mobile Capital Barcelona del 2020
314-06274/12
Formulació: José María Cano Navarro, del GP Cs 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors públics 
que van seguir la vaga general del 18 d’octubre de 2019
314-06275/12
Formulació: José María Cano Navarro, del GP Cs 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el president 
de la Generalitat no va assistir al lliurament dels Premis Ferrer Salat
314-06276/12
Formulació: José María Cano Navarro, del GP Cs 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera com la variació de l’1% 
del producte interior brut afecta l’ocupació
314-06277/12
Formulació: José María Cano Navarro, del GP Cs 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import que els fons europeus han 
assignat a Catalunya en el període 2012-2019
314-06278/12
Formulació: José María Cano Navarro, del GP Cs 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pes del programa de l’Institut de 
Gent Gran i Serveis Socials (Imserso) en l’economia
314-06279/12
Formulació: José María Cano Navarro, del GP Cs 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de vols i de viatgers du-
rant l’octubre i el novembre del període 2017-2019
314-06280/12
Formulació: José María Cano Navarro, del GP Cs 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’hectàrees de conreu 
superintensiu d’olivera i sobre el nombre d’hectàrees en què es fa recol·lecció me-
canitzada nocturna
314-06281/12
Formulació: Marc Parés Franzi, del GP CatECP 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la recol·lecció mecanitzada noc-
turna d’olives s’ajusta als objectius socials i ambientals del model d’agricultura que 
vol promoure
314-06282/12
Formulació: Marc Parés Franzi, del GP CatECP 92
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis relatius als efectes del 
conreu superintensiu d’oliveres en la preservació de l’avifauna
314-06283/12
Formulació: Marc Parés Franzi, del GP CatECP 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que s’apliquen per 
a aturar la mort accidental d’ocells durant la recol·lecció nocturna mecanitzada en 
conreus superintensius d’oliveres
314-06284/12
Formulació: Marc Parés Franzi, del GP CatECP 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la cobertura de la televisió digital 
terrestre a cada comarca
314-06285/12
Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la cobertura de fibra òptica a cada 
comarca
314-06286/12
Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris del Centre de Teleco-
municacions i Tecnologies de la Informació per a la connexió dels municipis a la 
xarxa de fibra òptica
314-06287/12
Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’inici de les obres de la nova es-
cola de Pinyana, a Lleida
314-06288/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost i el calendari previs-
tos per a la construcció de la nova escola de Pinyana, a Lleida
314-06289/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de l’impost de construc-
cions i obres de la nova escola de Pinyana, a Lleida
314-06290/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de fer efectiu l’impost 
de construccions i obres a l’Ajuntament de Lleida
314-06291/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de fer algun conveni per 
al finançament de les obres de construcció de la nova escola de Pinyana, a Lleida
314-06292/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de pagament de les 
despeses de construcció i posada en funcionament de la nova escola de Pinyana, 
a Lleida
314-06293/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la nova pròrroga de la llicència del 
Casino del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou (Tarragonès)
314-06294/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el propietari de la llicència del 
Casino del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou (Tarragonès) ha reclamat 
la segona pròrroga
314-06295/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de caducitat de la llicència 
del Casino del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou (Tarragonès)
314-06296/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP 100
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la legalitat de la concessió d’una 
segona pròrroga al Casino del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou (Tar-
ragonès)
314-06297/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per a concedir una segona 
pròrroga al Casino del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou (Tarragonès)
314-06298/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació de Criteria en les 
converses entre el propietari de la llicència del Casino del Centre Recreatiu i Turístic 
de Vila-seca i Salou (Tarragonès) i el Govern per a la concessió d’una nova pròrroga
314-06299/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la viabilitat del projecte del Centre 
Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou (Tarragonès)
314-06300/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha discutit la viabilitat del pro-
jecte del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou (Tarragonès)
314-06301/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les negociacions de l’Institut Ca-
talà del Sòl per a adquirir a Criteria els terrenys del Centre Recreatiu i Turístic de 
Vila-seca i Salou (Tarragonès)
314-06302/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost per als ciutadans de la com-
pra dels terrenys de Criteria per part de l’Institut Català del Sòl
314-06303/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació de recursos públics per a 
fer viable el projecte del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou (Tarragonès)
314-06304/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el blocatge de les negociacions 
entre els agents de l’operació per a adquirir els terrenys del Centre Recreatiu i Tu-
rístic de Vila-seca i Salou (Tarragonès)
314-06305/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de l’ampliació de capital de 
la filial de Hard Rock per a poder dur a terme el projecte
314-06306/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari per a la posada en 
marxa del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou (Tarragonès)
314-06307/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat entre la lluita con-
tra la ludopatia i la posada en marxa del casino més gran d’Europa
314-06308/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha reunit amb l’Associació Ca-
talana d’Addiccions Socials amb relació al projecte del Centre Recreatiu i Turístic 
de Vila-seca i Salou (Tarragonès)
314-06309/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP 109
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3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

3.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el minutatge dels programes 
dedicats a la manca de recursos de la xarxa d’atenció a les víctimes de violència 
masclista durant els darrers sis mesos
325-00064/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 110

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el temps que ha dedicat 
el programa Preguntes freqüents a informar sobre l’emergència social
325-00065/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 111

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el temps que ha dedicat 
el programa Tot es mou a informar sobre l’emergència social
325-00066/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 111

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el nombre d’entrevistes 
que el programa Els matins ha dedicat a l’emergència social
325-00067/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 112
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la Cimera 
del Clima a Catalunya
310-00260/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 45, tinguda el 11.12.2019, DSPC-P 76.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el projecte 
de Hard Rock a Vila-seca i Salou
310-00261/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 45, tinguda el 11.12.2019, DSPC-P 76.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el pagament 
dels ajuts de la política agrària comuna
310-00262/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 45, tinguda el 11.12.2019, DSPC-P 76.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
malalties minoritàries
310-00263/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 45, tinguda el 11.12.2019, DSPC-P 76.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la llicència 
per a fer el casino de Hard Rock a Vila-seca i Salou
310-00264/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 45, tinguda el 11.12.2019, DSPC-P 76.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’acció 
exterior
310-00265/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 45, tinguda el 11.12.2019, DSPC-P 76.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la sanitat
310-00266/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 45, tinguda el 11.12.2019, DSPC-P 76.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la 
contractació administrativa
310-00267/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 45, tinguda el 11.12.2019, DSPC-P 76.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
actuacions en matèria d’ocupació pública destinades a la integració 
laboral de les persones amb discapacitat
310-00268/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 45, tinguda el 11.12.2019, DSPC-P 76.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’estratègia 
de dinamització territorial País viu
310-00269/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 45, tinguda el 11.12.2019, DSPC-P 76.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre les mesures per a pal·liar l’augment de la pobresa
317-00153/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 45, tinguda el 11.12.2019, DSPC-P 76.
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la manca de desplegament reglamentari de diverses lleis
317-00154/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 45, tinguda el 11.12.2019, DSPC-P 76.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en 
el Ple sobre els sacrificis que han d’assumir els catalans per a 
aconseguir la independència
317-00155/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 45, tinguda el 11.12.2019, DSPC-P 76.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació de col·lapse de la sanitat pública
317-00156/12

SUBSTANCIACIÓ

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre les negociacions d’Esquerra Republicana de Catalunya per 
a la investidura del president del Govern de l’Estat
317-00157/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 45, tinguda el 11.12.2019, DSPC-P 76.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre l’estratègia política de resistir i persistir davant la repressió 
de l’Estat espanyol
317-00158/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 45, tinguda el 11.12.2019, DSPC-P 76.
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1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones derivades a centres ocupacionals i especials de treball pels 
serveis ocupacionals d’inserció
314-05071/12

Proponent: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 53264 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

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 314-05071/12.

D’una banda, d’acord amb la informació continguda a la demanda d’ocupació 
de les persones inscrites al SOC, el nombre de persones demandants inscrites a les 
Oficines de les quals figura que han rebut un servei vinculat a la contractació en un 
Centre Especial de Treball és de 9.059. No obstant això, aquest fet no implica que 
les persones hagin estat derivades específicament per l’Oficina per a la cobertura 
d’una vacant concreta.

D’altra banda, dels 7.631 ingressos que actualment consten en la nostre base de 
dades que es troben ingressats en un Centre de dia de teràpia ocupacional, 1.325 
ingressos havien tingut un ingrés anterior en Servei ocupacional d’inserció (SOI)

Barcelona, 29 d’octubre de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’ús que es fa del 
castellà com a llengua vehicular en els centres docents s’ajusta a 
dret
314-05561/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52979 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

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 314-05561/12 us in-
formo del següent:

Les plantilles de personal docent i dels serveis educatius s’elaboren d’acord amb 
l’establert a la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, i en el Decret 39/2014, de 
25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió 
dels llocs de treball docents.

En la Resolució EDU/2919/2019, d’11 de novembre, s’aproven les plantilles de 
personal docent dels centres i dels serveis educatius dependents del Departament 
d’Educació per al curs 2019-2020.

Barcelona, 29 de novembre de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posada en marxa 
d’un dispositiu especial de seguretat a Barcelona davant l’increment 
de la inseguretat i la comissió de delictes
314-05626/12

Proponent: Esperanza García González, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52967 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

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 314-05626/12, 314-
05627/12, 314-05628/12 i 314-05629/12, 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 i proporcionar una major cohesió a la 
informació.

El dispositiu especial de seguretat de Barcelona durant els mesos d’estiu es va 
posar en marxa el 23 de juny de 2019 i es va fonamentar en les accions següents:

1) L’increment d’efectius especialment a les unitats de seguretat ciutadana de les 
comissaries dels districtes on s’havia detectat un increment de delictes, que va per-
metre un increment dels efectius disponibles en cada torn de treball, i al front marí-
tim dels districtes de Ciutat Vella i de Sant Martí.

2) L’increment d’efectius també va permetre reforçar el dispositiu de saturació de 
patrullatge policial anomenat UBIQ, que es va iniciar el mes de novembre de 2018, 
en determinades zones de la ciutat en les quals era necessari efectuar un reforç de 
la seguretat: diferents zones dels districtes de Ciutat Vella, Sant Martí, Eixample, 
Gràcia i Sants-Montjuïc.

L’anàlisi de dades delinqüencials va identificar les zones més conflictives, en les 
quals es va augmentar el patrullatge amb unitats d’ordre públic, ARRO i BRIMO, i, 
en alguns casos, es van fer dispositius conjunts amb la Guàrdia Urbana de Barcelo-
na i la Policia Nacional.

3) El Pla d’Acció Polièdric: es tracta d’un sistema de treball conjunt en què par-
ticipen efectius dels Grups de Delinqüència Urbana de la Policia de la Generalitat - 
Mossos d’Esquadra (PG-ME) i de la Guàrdia Urbana de Barcelona orientat a evitar 
que els menors estrangers no acompanyats entrin en contacte amb activitats delic-
tives. El seu nom respon a la voluntat de fer un abordatge transversal, assistencial i 
preventiu per reduir la presència dels menors al carrer i evitar que alguns cometin 
fets delictius, així com evitar possibles baralles i agressions entre ells.

Els efectius de reforç destinats al Pla de Reforç d’Estiu 2019 a la Regió Polici-
al Metropolitana Barcelona van ser 137 en fase de pràctiques, que van reforçar les 
unitats de seguretat ciutadana. En el reforç d’estiu també van participar efectius de 
l’Àrea de Brigada Mòbil, juntament amb dotacions de l’Àrea Regional de Recursos 
Operatius, del Grup de Delinqüència Urbana i de les unitats de seguretat ciutadana, 
especialment en el dispositiu d’oci nocturn a la zona del Port Olímpic i el front ma-
rítim de Barcelona.

Les principals actuacions conjuntes amb la Guàrdia Urbana de Barcelona van 
ser les següents:

1) Dispositius de saturació al front marítim realitzats per dotacions de seguretat 
ciutadana de la PG-ME, de la Brigada Mòbil, en els quals també van participar in-
dicatius de la Guàrdia Urbana de Barcelona.

2) Sistema de Treball Operatiu Polièdric realitzat per efectius dels Grups de De-
linqüència Urbana de la PG-ME i de la Guàrdia Urbana de Barcelona.
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3) Dispositiu venda ambulant liderat per la Guàrdia Urbana de Barcelona i la 
Policia Portuària.

4) Dispositius a locals de pública concurrència realitzats per la PG-ME i la Guàr-
dia Urbana de Barcelona per prevenir i denunciar irregularitats administratives en 
els establiments.

5) Dispositiu DRAGA, realitzat per la PG-ME i la Guàrdia Urbana de Barcelona 
i consistent en el patrullatge de saturació a zones on actuen furtadors i carteristes, 
principalment a les estacions amb més activitat delictiva de la xarxa de Metro.

Barcelona, 29 de novembre de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el dispositiu 
especial de seguretat dels Mossos d’Esquadra a Barcelona davant 
l’increment de la inseguretat i la comissió de delictes
314-05627/12

Proponent: Esperanza García González, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52967 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05626/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents 
dels Mossos d’Esquadra que han integrat el dispositiu especial de 
reforç a Barcelona davant l’increment de la inseguretat i la comissió 
de delictes
314-05628/12

Proponent: Esperanza García González, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52967 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05626/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació 
d’accions amb l’Ajuntament de Barcelona davant l’increment de la 
inseguretat i la comissió de delictes
314-05629/12

Proponent: Esperanza García González, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52967 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05626/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
delictes comesos a Barcelona el 2016
314-05630/12

Proponent: Esperanza García González, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52968 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

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 314-05630/12, 314-
05631/12, 314-05632/12, 314-05633/12, 314-05634/12, 314-05635/12, 314-05636/12 
i 314-05637/12, 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 i proporcionar una major cohesió a la 
informació.

Atès el volum de la informació demanada, es pot consultar a l’enllaç següent:
https://mossos.gencat.cat/ca/els_mossos_desquadra/indicadors_i_qualitat/da-

des_obertes/cataleg_dades_obertes/dades-delinqueencials/
Es faciliten les dades estructurades en arxius de format obert, interoperables i 

amb llicències que n’autoritzen la difusió pública. Estan disponibles les dades des de 
l’any 2011 fins el setembre de 2019, per mesos, i són consultables per tipologia de-
lictiva, regions policials i àrees bàsiques policials, que en el cas de Barcelona coin-
cideixen amb els districtes de la ciutat.

Com a complement a la informació anterior, també es pot consultar el visor 
delinqüencial com a eina gràfica de representació de dades delinqüencials territo-
rialitzades de la Policia de la Generalitat –Mossos d’Esquadra. Representa de for-
ma interactiva les dades de la delinqüència a Catalunya de manera bidimensional i 
tridimensional per al període 2011-2019. El visor delinqüencial es pot consultar al 
l’enllaç següent:

https://mossos.gencat.cat/ca/els_mossos_desquadra/indicadors_i_qualitat/da-
des_obertes/Visor-de-dades/

La informació que es facilita amb aquests enllaços no inclou el nombre de faltes 
comeses a la ciutat de Barcelona durant els anys 2016 a 2019, atès que les faltes van 
desaparèixer arran de la modificació del Codi Penal efectuada per la Llei Orgànica 
1/2015, de 31 de març.

Barcelona, 29 de novembre de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
delictes comesos a Barcelona el 2017
314-05631/12

Proponent: Esperanza García González, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52968 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05630/12.

https://mossos.gencat.cat/ca/els_mossos_desquadra/indicadors_i_qualitat/dades_obertes/cataleg_dades_obertes/dades-delinqueencials/
https://mossos.gencat.cat/ca/els_mossos_desquadra/indicadors_i_qualitat/dades_obertes/cataleg_dades_obertes/dades-delinqueencials/
https://mossos.gencat.cat/ca/els_mossos_desquadra/indicadors_i_qualitat/dades_obertes/Visor-de-dades/
https://mossos.gencat.cat/ca/els_mossos_desquadra/indicadors_i_qualitat/dades_obertes/Visor-de-dades/
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
delictes comesos a Barcelona el 2018
314-05632/12

Proponent: Esperanza García González, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52968 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05630/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
delictes comesos a Barcelona durant els primers vuit mesos del 2019
314-05633/12

Proponent: Esperanza García González, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52968 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05630/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de faltes 
comeses a Barcelona el 2016
314-05634/12

Proponent: Esperanza García González, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52968 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05630/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de faltes 
comeses a Barcelona el 2017
314-05635/12

Proponent: Esperanza García González, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52968 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05630/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de faltes 
comeses a Barcelona el 2018
314-05636/12

Proponent: Esperanza García González, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52968 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05630/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de faltes 
comeses a Barcelona durant els primers vuit mesos del 2019
314-05637/12

Proponent: Esperanza García González, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52968 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05630/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
turistes dels darrers deu anys
314-05651/12

Proponent: Mercè Escofet Sala, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52957 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

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 314-05651/12 us 
informo del següent: Les estadístiques oficials de turisme que inclouen dades de 
categorització són les que fan referència a les categories dels establiments turístics, 
segons les característiques de les instal·lacions i del nombre i la qualitat dels serveis 
que s’hi presten.

Les dues úniques tipologies d’establiment turístic que obligatòriament han de 
disposar de categorització són els hotels i els càmpings, les dades d’ocupació dels 
quals es recullen a través de les següents operacions de l’Instituto Nacional de Es-
tadística (INE): 

– Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH)
– Encuesta de Ocupación de Cámpings (EOAC)
En tots dos casos el càlcul fa referència als viatges que han tingut Catalunya com 

a destinació principal. S’entén com a destinació principal aquella que ha resultat 
decisiva en l’organització del viatge, i quan aquest factor no es pot identificar clara-
ment, la destinació on s’ha pernoctat un major nombre de nits (en cas d’igual nom-
bre de nits, la que ha suposat una major despesa).

El disseny d’aquestes enquestes no permet conèixer la fidelitat a una determinada 
destinació, de manera que l’estadística oficial no proporciona la dada de si es tracta 
d’una primera visita a la destinació o bé si es tracta de la segona o subsegüents visi-
tes. No es poden proporcionar, per tant, dades de repeticions.

Les dades desglossades per comarques es poden conèixer gràcies a l’ampliació 
que elabora l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) a partir de les dades de les 
dues fonts primàries de l’INE mencionades. En document annex es detallen les da-
des del nombre de viatgers segons tipologia de l’establiment per categoria i comarca 
de destinació principal.

Barcelona, 27 de novembre de 2019
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement
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Nombre total de viatgers en establiments hotelers amb destinació principal Catalunya segons categoria de 
l’establiment i procedència per comarques de destinació principal i l’Aran. Anys 2009 - 2018

Milers

2009

Hotels Hostals o pensions

5 estrelles 
d’or

4 estrelles 
d’or

3 estrelles 
d’or

2 estrelles 
d’or

1 estrella 
d’or

3 i 2  
estrelles 
d’argent

1 estrella 
d’argent

Alt Camp : : : : : : : 

Alt Empordà 16,0 35,2 427,3 62,6 43,9 88,9 24,5

Alt Penedès : : : : : : : 

Alt Urgell : 9,6 33,4 15,1 3,6 : : 

Alta Ribagorça : 10,7 13,1 12,5 1,6 : : 

Anoia : : : : : : : 

Bages : : : : : : : 

Baix Camp 3,3 107,7 133,8 38,9 4,8 11,4 3,0

Baix Ebre 1,1 52,0 35,0 20,7 5,2 8,3 : 

Baix Empordà 17,9 143,7 172,4 30,6 28,4 26,4 9,2

Baix Llobregat 7,1 328,0 148,5 72,2 6,9 47,0 8,6

Baix Penedès 20,0 60,1 55,8 3,7 6,3 : : 

Barcelonès 666,7 2.598,9 1.447,7 310,6 135,7 238,1 218,9

Berguedà : : : : : : : 

Cerdanya 8,1 11,0 56,1 21,2 17,1 9,6 4,3

Conca de Barberà : : : : : : : 

Garraf 24,5 129,5 43,2 15,4 12,3 10,9 : 

Garrigues : : : : : : : 

Garrotxa : 6,9 9,9 1,3 2,1 18,0 : 

Gironès : 40,0 67,4 26,1 25,9 2,6 7,4

Maresme : 214,6 648,1 73,7 13,1 28,9 12,6

Moianès n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Montsià : 5,8 25,4 12,7 3,5 : : 

Noguera : : : : : : : 

Osona : : : : : : : 

Pallars Jussà : : : : : : : 

Pallars Sobirà : 5,4 50,0 23,7 5,6 11,8 2,3

Pla d’Urgell : : : : : : : 

Pla de l’Estany : : : : : : : 

Priorat : : : : : : : 

Ribera d’Ebre : : : : : : : 

Ripollès : 16,1 25,1 7,3 10,0 15,5 9,6

Segarra : : : : : : : 

Segrià : : 38,6 19,2 24,3 21,6 : 

Selva 15,8 452,1 667,9 83,0 61,7 34,1 26,5

Solsonès : : : : : : : 

Tarragonès : 688,5 663,3 33,7 13,5 18,2 2,1

Terra Alta : : : : : : : 

Urgell : : : : : : : 

Vallès Occidental : 155,7 112,3 6,0 : 5,6 3,1

Vallès Oriental 14,4 45,5 82,3 3,4 3,1 46,5 13,7

Aran 4,4 62,8 65,9 56,2 17,1 17,1 1,9

: Dada no representativa.

n.d. Dada no disponible.

Nota: dades definitives del 2011 al 2018, la resta són provisionals.

Font: Observatori del Treball i Model Productiu a partir de l’ampliació de l’Idescat de l’EOH de l’INE.

Annex
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Nombre total de viatgers en establiments hotelers amb destinació principal Catalunya segons categoria de 
l’establiment i procedència per comarques de destinació principal i l’Aran. Anys 2009 - 2018

Milers

2010

Hotels Hostals o pensions

5 estrelles 
d’or

4 estrelles 
d’or

3 estrelles 
d’or

2 estrelles 
d’or

1 estrella 
d’or

3 i 2  
estrelles 
d’argent

1 estrella 
d’argent

Alt Camp : : : : : : : 

Alt Empordà 17,3 37,0 441,1 73,4 33,8 78,2 36,1

Alt Penedès : : : : : : : 

Alt Urgell : 10,5 33,4 11,2 3,6 12,2 : 

Alta Ribagorça : 11,9 8,8 11,9 2,2 8,3 4,1

Anoia : : : : : : : 

Bages : : : : : : : 

Baix Camp 2,7 106,2 145,6 39,9 5,0 16,3 2,7

Baix Ebre 1,2 97,8 31,1 19,6 4,7 6,2 1,1

Baix Empordà 18,7 147,3 233,6 27,5 20,9 28,0 7,4

Baix Llobregat 9,6 418,2 148,6 68,6 19,7 43,0 5,4

Baix Penedès 17,8 53,9 67,0 3,5 6,1 : : 

Barcelonès 830,9 3.282,5 1.609,6 355,4 163,0 201,4 222,4

Berguedà : : : : : : : 

Cerdanya 8,3 12,2 55,2 16,4 13,1 4,2 4,4

Conca de Barberà : : : : : : : 

Garraf 38,7 122,9 48,7 15,6 14,4 22,0 4,3

Garrigues : : : : : : : 

Garrotxa : 7,1 12,2 1,2 1,7 19,3 6,4

Gironès : 62,6 70,2 46,4 31,9 18,2 6,1

Maresme : 199,6 614,5 78,7 26,2 14,6 5,0

Moianès n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Montsià : 4,5 29,4 13,6 3,3 5,2 1,9

Noguera : : : : : : : 

Osona : : : : : : : 

Pallars Jussà : : : : : : : 

Pallars Sobirà : 6,8 55,8 28,1 6,1 14,7 2,8

Pla d’Urgell : : : : : : : 

Pla de l’Estany : : : : : : : 

Priorat : : : : : : : 

Ribera d’Ebre : : : : : : : 

Ripollès : 18,8 37,1 3,2 9,4 13,7 14,4

Segarra : : : : : : : 

Segrià 7,7 88,5 48,5 13,7 25,8 21,5 10,6

Selva 18,7 471,3 747,7 100,5 50,8 23,0 14,1

Solsonès : : : : : : : 

Tarragonès : 825,8 621,0 26,0 14,2 26,9 1,5

Terra Alta : : : : : : : 

Urgell : : : : : : : 

Vallès Occidental : 164,6 85,5 : : 5,0 3,1

Vallès Oriental 18,3 47,3 86,7 2,9 1,8 52,2 3,8

Aran 4,6 65,2 66,2 54,0 5,2 13,0 2,5

: Dada no representativa.

n.d. Dada no disponible.

Nota: dades definitives del 2011 al 2018, la resta són provisionals.

Font: Observatori del Treball i Model Productiu a partir de l’ampliació de l’Idescat de l’EOH de l’INE.
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Nombre total de viatgers en establiments hotelers amb destinació principal Catalunya segons categoria de 
l’establiment i procedència per comarques de destinació principal i l’Aran. Anys 2009 - 2018

Milers

2011

Hotels Hostals o pensions

5 estrelles 
d’or

4 estrelles 
d’or

3 estrelles 
d’or

2 estrelles 
d’or

1 estrella 
d’or

3 i 2  
estrelles 
d’argent

1 estrella 
d’argent

Alt Camp : : : : : : : 

Alt Empordà 15,5 34,5 480,9 76,8 27,7 63,1 31,0

Alt Penedès : : : : : : : 

Alt Urgell : 10,7 35,4 12,4 7,1 : : 

Alta Ribagorça : 13,0 8,6 15,4 3,1 6,9 3,6

Anoia : : : : : : : 

Bages : : : : : : : 

Baix Camp 2,2 109,8 142,2 37,8 5,3 11,7 2,3

Baix Ebre 1,2 88,6 31,7 18,4 4,9 5,0 1,9

Baix Empordà 20,1 161,9 267,9 36,9 20,1 20,7 4,6

Baix Llobregat 8,9 520,0 184,6 97,6 18,9 17,4 4,6

Baix Penedès 21,9 58,4 75,1 3,3 6,3 : : 

Barcelonès 908,3 3.509,4 1.746,9 368,9 154,5 193,5 201,8

Berguedà : : : : : : : 

Cerdanya 9,1 9,4 53,2 7,8 12,5 3,9 6,3

Conca de Barberà : : : : : : : 

Garraf 27,4 118,0 35,0 11,3 10,1 19,8 5,9

Garrigues : : : : : : : 

Garrotxa : 8,7 9,3 : : 23,1 2,7

Gironès 14,3 76,4 74,6 22,5 30,8 14,6 7,2

Maresme : 217,0 658,1 91,5 15,2 16,0 8,1

Moianès n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Montsià : 5,1 32,3 14,6 3,1 5,7 2,2

Noguera : : : : : : : 

Osona : : : : : : : 

Pallars Jussà : : : : : : : 

Pallars Sobirà : 7,9 66,3 28,5 7,0 19,7 2,4

Pla d’Urgell : : : : : : : 

Pla de l’Estany : : : : : : : 

Priorat : : : : : : : 

Ribera d’Ebre : : : : : : : 

Ripollès : 16,8 37,7 4,9 12,1 14,6 9,7

Segarra : : : : : : : 

Segrià 6,3 87,5 34,2 19,9 24,7 1,8 8,1

Selva 24,3 517,3 682,3 109,1 43,5 21,9 36,8

Solsonès : : : : : : : 

Tarragonès 10,5 906,0 619,4 33,7 13,5 38,7 5,8

Terra Alta : : : : : : : 

Urgell : : : : : : : 

Vallès Occidental : 208,1 132,0 15,4 1,9 6,6 1,3

Vallès Oriental 20,0 51,4 76,1 15,2 3,0 54,3 : 

Aran 15,5 59,9 58,2 59,1 10,0 19,6 1,2

: Dada no representativa.

n.d. Dada no disponible.

Nota: dades definitives del 2011 al 2018, la resta són provisionals.

Font: Observatori del Treball i Model Productiu a partir de l’ampliació de l’Idescat de l’EOH de l’INE.
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Nombre total de viatgers en establiments hotelers amb destinació principal Catalunya segons categoria de 
l’establiment i procedència per comarques de destinació principal i l’Aran. Anys 2009 - 2018

Milers

2012

Hotels Hostals o pensions

5 estrelles 
d’or

4 estrelles 
d’or

3 estrelles 
d’or

2 estrelles 
d’or

1 estrella 
d’or

3 i 2  
estrelles 
d’argent

1 estrella 
d’argent

Alt Camp : : : : : : : 

Alt Empordà 14,2 45,9 444,0 84,7 73,0 70,3 33,9

Alt Penedès : : : : : : : 

Alt Urgell : 8,4 31,5 12,3 4,7 14,9 1,4

Alta Ribagorça : 8,0 6,3 10,5 2,5 10,2 2,9

Anoia : : : : : : : 

Bages : : : : : : : 

Baix Camp 3,4 109,7 135,2 40,9 6,2 10,4 3,1

Baix Ebre 1,2 100,8 34,2 12,6 4,7 : : 

Baix Empordà 19,3 170,9 270,1 46,8 30,0 23,6 3,9

Baix Llobregat 7,8 517,9 274,4 88,6 14,7 5,1 4,1

Baix Penedès 20,7 61,8 72,1 2,7 7,4 2,8 : 

Barcelonès 790,8 3.409,1 1.691,9 391,1 152,3 181,3 199,3

Berguedà : : : : : : : 

Cerdanya 9,6 10,8 48,8 21,7 9,0 4,8 9,1

Conca de Barberà : : : : : : : 

Garraf 23,9 117,3 34,9 12,7 13,1 22,3 3,9

Garrigues : : : : : : : 

Garrotxa : 7,9 8,5 4,1 4,6 12,5 1,5

Gironès 1,6 100,0 45,0 13,4 31,2 17,2 13,3

Maresme : 258,2 695,2 112,1 9,0 : : 

Moianès n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Montsià : 5,4 38,9 14,4 3,1 6,6 1,4

Noguera : : : : : : : 

Osona : : : : : : : 

Pallars Jussà : : : : : : : 

Pallars Sobirà : 8,0 54,5 24,7 8,2 11,9 2,3

Pla d’Urgell : : : : : : : 

Pla de l’Estany : : : : : : : 

Priorat : : : : : : : 

Ribera d’Ebre : : : : : : : 

Ripollès : 17,7 31,5 4,0 16,3 24,4 1,7

Segarra : : : : : : : 

Segrià 5,5 77,5 27,2 30,1 15,5 : : 
Selva 21,8 540,2 628,5 69,6 35,3 19,8 37,9

Solsonès : : : : : : : 

Tarragonès 10,3 945,4 603,0 21,3 14,9 37,1 2,5

Terra Alta : : : : : : : 

Urgell : : : : : : : 

Vallès Occidental : 189,3 180,5 20,5 1,5 : : 

Vallès Oriental 19,3 47,4 75,2 6,5 6,5 8,8 7,3

Aran 19,1 65,2 61,8 68,1 12,9 14,8 1,0

: Dada no representativa.

n.d. Dada no disponible.

Nota: dades definitives del 2011 al 2018, la resta són provisionals.

Font: Observatori del Treball i Model Productiu a partir de l’ampliació de l’Idescat de l’EOH de l’INE.
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Nombre total de viatgers en establiments hotelers amb destinació principal Catalunya segons categoria de 
l’establiment i procedència per comarques de destinació principal i l’Aran. Anys 2009 - 2018

Milers

2013

Hotels Hostals o pensions

5 estrelles 
d’or

4 estrelles 
d’or

3 estrelles 
d’or

2 estrelles 
d’or

1 estrella 
d’or

3 i 2  
estrelles 
d’argent

1 estrella 
d’argent

Alt Camp : : : : : : : 

Alt Empordà 14,3 59,5 407,9 76,4 58,7 50,5 47,7

Alt Penedès : : : : : : : 

Alt Urgell : 8,8 27,2 11,7 4,4 14,6 1,4

Alta Ribagorça : 7,0 7,3 6,0 2,2 12,5 1,2

Anoia : : : : : : : 

Bages : : : : : : : 

Baix Camp 4,0 119,1 135,8 49,9 7,7 10,3 3,3

Baix Ebre 1,2 101,3 36,4 20,4 3,4 4,3 1,1

Baix Empordà 17,9 183,8 277,1 51,6 26,3 19,8 11,8

Baix Llobregat 4,5 504,0 255,0 127,3 20,7 45,4 4,0

Baix Penedès 15,8 67,9 55,0 : : 5,2 : 

Barcelonès 741,7 3.463,1 1.688,4 379,0 202,0 190,4 183,0

Berguedà : : : : : : : 

Cerdanya 7,3 13,4 49,1 21,8 7,0 5,5 11,9

Conca de Barberà : : : : : : : 

Garraf 23,6 108,7 32,1 16,9 15,4 14,7 4,9

Garrigues : : : : : : : 

Garrotxa : 7,3 17,5 5,2 4,0 : : 

Gironès : 109,0 43,2 3,3 21,7 21,6 18,9

Maresme : 286,9 636,1 104,6 3,6 10,0 1,7

Moianès n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Montsià : 24,8 18,9 10,7 1,8 5,6 1,3

Noguera : : : : : : : 

Osona : : : : : : : 

Pallars Jussà : : : : : : : 

Pallars Sobirà : 10,2 43,8 21,5 11,5 12,2 2,2

Pla d’Urgell : : : : : : : 

Pla de l’Estany : : : : : : : 

Priorat : : : : : : : 

Ribera d’Ebre : : : : : : : 

Ripollès : 16,3 42,9 3,6 14,0 13,1 10,7

Segarra : : : : : : : 

Segrià 5,3 72,4 25,0 22,3 14,2 5,8 10,0

Selva 20,8 596,2 682,3 50,7 35,4 19,5 30,0

Solsonès : : : : : : : 

Tarragonès 12,0 919,3 576,7 20,7 19,1 32,3 3,8

Terra Alta : : : : : : : 

Urgell : : : : : : : 

Vallès Occidental : 177,0 190,4 32,4 1,3 23,9 4,2

Vallès Oriental 16,4 46,7 80,3 12,7 5,2 6,0 2,9

Aran 22,4 51,3 52,1 67,9 13,1 10,7 1,5

: Dada no representativa.

n.d. Dada no disponible.

Nota: dades definitives del 2011 al 2018, la resta són provisionals.

Font: Observatori del Treball i Model Productiu a partir de l’ampliació de l’Idescat de l’EOH de l’INE.
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Nombre total de viatgers en establiments hotelers amb destinació principal Catalunya segons categoria de 
l’establiment i procedència per comarques de destinació principal i l’Aran. Anys 2009 - 2018

Milers

2014

Hotels Hostals o pensions

5 estrelles 
d’or

4 estrelles 
d’or

3 estrelles 
d’or

2 estrelles 
d’or

1 estrella 
d’or

3 i 2  
estrelles 
d’argent

1 estrella 
d’argent

Alt Camp : : : : : : : 

Alt Empordà 15,7 60,2 370,4 99,0 79,6 50,1 42,7

Alt Penedès : : : : : : : 

Alt Urgell : 8,6 31,8 14,2 11,4 : : 

Alta Ribagorça : 8,0 8,7 6,0 2,9 9,9 2,8

Anoia : : : : : : : 

Bages : : : : : : : 

Baix Camp 4,5 120,3 228,0 23,2 7,8 7,9 1,4

Baix Ebre : : 37,1 18,9 4,4 : : 

Baix Empordà 18,8 215,1 234,8 37,8 33,5 23,2 10,9

Baix Llobregat 9,6 539,6 260,2 122,4 11,5 44,7 21,3

Baix Penedès 16,1 76,0 64,2 1,9 6,6 3,8 : 

Barcelonès 768,6 3.663,5 1.641,7 417,4 221,0 230,1 147,6

Berguedà : : : : : : : 

Cerdanya 8,6 23,6 58,6 23,8 8,5 2,9 14,3

Conca de Barberà : : : : : : : 

Garraf 27,0 118,1 36,2 13,2 6,4 : : 

Garrigues : : : : : : : 

Garrotxa : 6,6 11,6 6,9 5,0 13,0 : 

Gironès : 114,8 65,0 4,1 13,0 29,0 11,4

Maresme : 297,8 649,6 109,8 10,9 13,2 10,2

Moianès n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Montsià : 32,8 11,5 13,2 3,0 : : 

Noguera : : : : : : : 

Osona : : : : : : : 

Pallars Jussà : : : : : : : 

Pallars Sobirà : 9,5 38,1 23,2 10,2 13,6 2,0

Pla d’Urgell : : : : : : : 

Pla de l’Estany : : : : : : : 

Priorat : : : : : : : 

Ribera d’Ebre : : : : : : : 

Ripollès : 18,9 40,4 6,0 7,3 19,6 13,7

Segarra : : : : : : : 

Segrià 6,4 75,1 21,8 1,1 21,5 36,0 15,0

Selva 22,3 651,5 654,2 58,4 32,7 27,4 32,1

Solsonès : : : : : : : 

Tarragonès 12,7 944,7 577,3 36,4 7,0 14,8 2,5

Terra Alta : : : : : : : 

Urgell : : : : : : : 

Vallès Occidental : 209,3 266,1 20,1 1,9 11,6 6,7

Vallès Oriental 19,9 54,1 90,9 18,2 27,8 15,6 1,4

Aran 14,8 49,9 60,7 53,9 19,9 11,0 1,4

: Dada no representativa.

n.d. Dada no disponible.

Nota: dades definitives del 2011 al 2018, la resta són provisionals.

Font: Observatori del Treball i Model Productiu a partir de l’ampliació de l’Idescat de l’EOH de l’INE.
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Nombre total de viatgers en establiments hotelers amb destinació principal Catalunya segons categoria de 
l’establiment i procedència per comarques de destinació principal i l’Aran. Anys 2009 - 2018

Milers

2015

Hotels Hostals o pensions

5 estrelles 
d’or

4 estrelles 
d’or

3 estrelles 
d’or

2 estrelles 
d’or

1 estrella 
d’or

3 i 2  
estrelles 
d’argent

1 estrella 
d’argent

Alt Camp : : : : : : : 

Alt Empordà 15,0 80,0 358,3 107,4 63,6 40,6 52,6

Alt Penedès : : : : : : : 

Alt Urgell : 9,6 34,8 14,9 8,1 : : 

Alta Ribagorça : 8,3 10,7 9,8 4,3 6,0 1,9

Anoia : : : : : : : 

Bages : : : : : : : 

Baix Camp 3,6 127,7 224,0 18,7 9,6 10,7 1,1

Baix Ebre 1,2 81,9 40,8 16,9 3,9 : : 

Baix Empordà 21,0 227,8 244,1 49,3 56,4 27,1 7,4

Baix Llobregat : : 267,7 101,8 36,6 53,7 2,7

Baix Penedès 11,9 85,4 56,4 3,3 6,3 4,0 : 

Barcelonès 792,7 3.765,6 1.662,8 441,9 292,3 265,9 203,6

Berguedà : : : : : : : 

Cerdanya 9,0 23,2 59,1 31,0 9,5 3,0 15,8

Conca de Barberà : : : : : : : 

Garraf 30,1 129,8 42,1 11,1 34,0 18,2 2,4

Garrigues : : : : : : : 

Garrotxa : 8,1 18,5 6,4 4,2 9,2 3,2

Gironès : 126,8 25,3 15,8 15,9 17,7 15,8

Maresme : 362,4 488,8 71,6 11,0 8,6 4,8

Moianès n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Montsià : 34,1 13,3 16,9 9,2 : : 

Noguera : : : : : : : 

Osona : : : : : : : 

Pallars Jussà : : : : : : : 

Pallars Sobirà : 9,5 43,1 15,6 7,4 7,9 3,5

Pla d’Urgell : : : : : : : 

Pla de l’Estany : : : : : : : 

Priorat : : : : : : : 

Ribera d’Ebre : : : : : : : 

Ripollès : 22,7 32,4 3,2 8,6 29,0 7,7

Segarra : : : : : : : 

Segrià 6,8 74,7 27,3 23,3 13,2 33,6 8,5

Selva 28,2 731,6 694,6 107,1 43,1 29,2 22,0

Solsonès : : : : : : : 

Tarragonès 20,1 1.066,6 616,3 29,8 21,1 11,7 3,2

Terra Alta : : : : : : : 

Urgell : : : : : : : 

Vallès Occidental : 224,7 250,7 31,2 1,7 4,4 2,2

Vallès Oriental 17,5 65,8 79,4 35,4 35,3 12,4 1,9

Aran 15,9 62,7 53,5 54,1 22,0 13,9 3,0

: Dada no representativa.

n.d. Dada no disponible.

Nota: dades definitives del 2011 al 2018, la resta són provisionals.

Font: Observatori del Treball i Model Productiu a partir de l’ampliació de l’Idescat de l’EOH de l’INE.
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Nombre total de viatgers en establiments hotelers amb destinació principal Catalunya segons categoria de 
l’establiment i procedència per comarques de destinació principal i l’Aran. Anys 2009 - 2018

Milers

2016

Hotels Hostals o pensions

5 estrelles 
d’or

4 estrelles 
d’or

3 estrelles 
d’or

2 estrelles 
d’or

1 estrella 
d’or

3 i 2  
estrelles 
d’argent

1 estrella 
d’argent

Alt Camp : : : : : : : 

Alt Empordà 12,4 93,4 326,1 148,6 44,0 59,2 66,1

Alt Penedès : : : : : : : 

Alt Urgell : 10,9 32,8 11,4 12,7 2,9 1,5

Alta Ribagorça : 9,5 13,0 11,8 5,4 8,0 2,2

Anoia : : : : : : : 

Bages : : : : : : : 

Baix Camp 4,3 162,7 225,9 23,0 14,1 16,1 6,3

Baix Ebre 1,2 75,1 45,8 16,0 4,9 : : 

Baix Empordà 21,8 245,7 227,2 48,7 48,0 32,3 9,5

Baix Llobregat : 617,4 304,0 108,9 70,6 : : 

Baix Penedès 12,9 92,9 59,1 1,8 7,0 5,9 : 

Barcelonès 821,3 3.910,2 1.756,6 468,1 323,1 319,4 248,2

Berguedà : : : : : : : 

Cerdanya 9,0 26,5 68,4 22,6 7,1 1,7 1,9

Conca de Barberà : : : : : : : 

Garraf 32,4 144,9 58,6 11,8 39,2 : : 

Garrigues : : : : : : : 

Garrotxa : 12,9 19,6 7,1 9,3 22,3 1,6

Gironès : 130,2 74,2 36,3 11,8 24,1 15,4

Maresme : 385,1 524,0 74,0 30,6 13,6 7,3

Moianès : : : : : : : 

Montsià : 12,0 36,1 19,7 9,0 : : 

Noguera : : : : : : : 

Osona : : : : : : : 

Pallars Jussà : : : : : : : 

Pallars Sobirà : 7,7 47,7 26,8 9,2 14,7 3,5

Pla d’Urgell : : : : : : : 

Pla de l’Estany : : : : : : : 

Priorat : : : : : : : 

Ribera d’Ebre : : : : : : : 

Ripollès : 22,8 30,9 5,0 11,3 25,2 18,0

Segarra : : : : : : : 

Segrià 7,2 83,5 31,0 32,6 4,6 39,1 7,8

Selva 34,9 791,3 727,0 84,9 45,9 41,4 23,4

Solsonès : : : : : : : 

Tarragonès 23,2 1.117,6 643,8 19,8 26,3 15,4 6,7

Terra Alta : : : : : : : 

Urgell : : : : : : : 

Vallès Occidental : 244,3 250,9 48,2 1,6 5,3 1,8

Vallès Oriental 29,0 66,0 148,0 41,0 52,1 : : 

Aran 14,9 72,1 56,4 50,4 3,3 16,2 4,3

: Dada no representativa.

n.d. Dada no disponible.

Nota: dades definitives del 2011 al 2018, la resta són provisionals.

Font: Observatori del Treball i Model Productiu a partir de l’ampliació de l’Idescat de l’EOH de l’INE.
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Nombre total de viatgers en establiments hotelers amb destinació principal Catalunya segons categoria de 
l’establiment i procedència per comarques de destinació principal i l’Aran. Anys 2009 - 2018

Milers

2017

Hotels Hostals o pensions

5 estrelles 
d’or

4 estrelles 
d’or

3 estrelles 
d’or

2 estrelles 
d’or

1 estrella 
d’or

3 i 2  
estrelles 
d’argent

1 estrella 
d’argent

Alt Camp : : : : : : : 

Alt Empordà 15,4 98,0 474,0 106,3 49,0 87,1 47,1

Alt Penedès : : : : : : : 

Alt Urgell : 12,5 30,6 10,1 13,8 9,1 1,3

Alta Ribagorça : 10,3 16,4 15,4 6,6 9,2 2,2

Anoia : : : : : : : 

Bages : : : : : : : 

Baix Camp 4,5 178,5 250,9 18,8 10,7 16,0 6,2

Baix Ebre 1,7 101,4 59,7 17,3 5,5 7,5 1,4

Baix Empordà 23,0 257,9 252,7 50,8 20,9 32,1 9,3

Baix Llobregat : 673,4 308,9 122,1 60,9 35,4 5,2

Baix Penedès 15,7 105,8 70,4 3,5 6,9 5,5 : 

Barcelonès 797,7 3.950,9 1.784,0 501,5 306,4 338,1 351,4

Berguedà : : : : : : : 

Cerdanya 9,5 34,2 62,3 19,2 10,2 10,1 6,7

Conca de Barberà : : : : : : : 

Garraf 33,1 144,4 57,3 22,3 35,0 10,3 2,6

Garrigues : : : : : : : 

Garrotxa : 12,4 21,0 8,5 15,5 35,4 4,2

Gironès : 140,9 69,7 38,6 16,7 22,1 36,9

Maresme 2,4 409,7 623,9 82,2 11,0 3,8 7,7

Moianès : : : : : : : 

Montsià : 7,4 39,7 19,8 5,3 : : 

Noguera : : : : : : : 

Osona : : : : : : : 

Pallars Jussà : : : : : : : 

Pallars Sobirà : 7,3 63,3 23,4 10,0 13,1 3,0

Pla d’Urgell : : : : : : : 

Pla de l’Estany : : : : : : : 

Priorat : : : : : : : 

Ribera d’Ebre : : : : : : : 

Ripollès : 24,9 45,1 10,8 13,7 23,1 21,0

Segarra : : : : : : : 

Segrià 8,5 94,4 26,8 34,8 5,8 51,2 2,7

Selva 47,9 817,1 504,0 70,8 52,7 35,0 34,1

Solsonès : : : : : : : 

Tarragonès 28,3 1.119,3 793,8 24,8 28,8 6,9 5,7

Terra Alta : : : : : : : 

Urgell : : : : : : : 

Vallès Occidental : 262,6 189,2 : : : : 

Vallès Oriental 35,4 77,6 169,6 51,7 2,6 2,4 1,9

Aran 13,2 70,5 58,5 53,2 7,8 20,9 5,1

: Dada no representativa.

n.d. Dada no disponible.

Nota: dades definitives del 2011 al 2018, la resta són provisionals.

Font: Observatori del Treball i Model Productiu a partir de l’ampliació de l’Idescat de l’EOH de l’INE.
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Nombre total de viatgers en establiments hotelers amb destinació principal Catalunya segons categoria de 
l’establiment i procedència per comarques de destinació principal i l’Aran. Anys 2009 - 2018

Milers

2018

Hotels Hostals o pensions

5 estrelles 
d’or

4 estrelles 
d’or

3 estrelles 
d’or

2 estrelles 
d’or

1 estrella 
d’or

3 i 2  
estrelles 
d’argent

1 estrella 
d’argent

Alt Camp : : : : : : : 

Alt Empordà 15,5 117,3 451,5 96,4 44,7 109,2 40,9

Alt Penedès : : : : : : : 

Alt Urgell : 12,0 29,6 17,8 12,6 : : 

Alta Ribagorça : 12,4 15,1 13,6 4,6 14,5 11,3

Anoia : : : : : : : 

Bages : : : : : : : 

Baix Camp 4,4 200,3 201,4 18,7 6,9 5,8 3,7

Baix Ebre 2,0 98,1 51,2 29,5 5,8 2,2 1,3

Baix Empordà 22,9 256,0 288,0 43,6 28,9 36,2 10,8

Baix Llobregat : 685,6 315,2 106,6 15,2 29,5 6,3

Baix Penedès 13,3 100,4 55,2 6,0 7,7 5,3 : 

Barcelonès 860,9 4.271,2 1.852,8 505,4 331,6 323,4 347,7

Berguedà : : : : : : : 

Cerdanya 9,5 37,9 63,2 28,8 11,3 8,4 2,7

Conca de Barberà : : : : : : : 

Garraf 35,2 167,0 54,9 31,0 8,2 9,9 2,3

Garrigues : : : : : : : 

Garrotxa : 13,5 21,6 7,1 14,6 34,3 9,5

Gironès : : 67,3 57,0 12,7 7,4 11,5

Maresme 3,8 402,9 609,7 89,3 14,0 10,4 11,1

Moianès : : : : : : : 

Montsià : 7,2 39,6 19,8 5,2 : : 

Noguera : : : : : : : 

Osona : : : : : : : 

Pallars Jussà : : : : : : : 

Pallars Sobirà : 7,6 60,8 27,2 9,8 12,3 2,8

Pla d’Urgell : : : : : : : 

Pla de l’Estany : : : : : : : 

Priorat : : : : : : : 

Ribera d’Ebre : : : : : : : 

Ripollès : 23,7 45,9 10,5 13,2 11,6 17,7

Segarra : : : : : : : 

Segrià 8,1 100,5 26,3 33,1 19,3 54,5 4,1

Selva 54,7 847,6 590,2 64,0 39,9 35,7 39,0

Solsonès : : : : : : : 

Tarragonès 25,1 1.154,0 626,8 29,1 29,2 34,8 4,7

Terra Alta : : : : : : : 

Urgell : : : : : : : 

Vallès Occidental : 268,7 211,4 : : 4,5 1,8

Vallès Oriental 32,8 79,8 147,3 13,5 7,5 4,9 5,4

Aran 20,7 79,9 54,8 55,2 17,5 19,9 1,2

: Dada no representativa.

n.d. Dada no disponible.

Nota: dades definitives del 2011 al 2018, la resta són provisionals.

Font: Observatori del Treball i Model Productiu a partir de l’ampliació de l’Idescat de l’EOH de l’INE.
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Nombre total de viatgers en establiments de càmpings amb destinació principal Catalunya segons categoria de 
l’establiment i procedència per comarques de destinació principal i l’Aran. Anys 2009 - 2018

Milers

2009 2010

Luxe  
i primera

Segona Tercera
Luxe  

i primera
Segona Tercera

Alt Camp n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.

Alt Empordà 136,7 119,6 2,1 139,1 118,9 2,4

Alt Penedès n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.

Alt Urgell 6,2 10,2 1,0 6,7 9,5 1,8

Alta Ribagorça : : : : : : 

Anoia : : : : : : 

Bages : : : : : : 

Baix Camp 37,4 77,2 44,3 47,9 81,3 41,5

Baix Ebre 21,0 : : 23,9 19,7 1,9

Baix Empordà 301,5 83,7 24,9 313,0 85,9 20,7

Baix Llobregat : : : : : : 

Baix Penedès : : : : : : 

Barcelonès n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.

Berguedà 43,1 25,4 32,9 43,0 26,4 36,2

Cerdanya 19,2 25,0 n.p. 16,5 25,2 n.p.

Conca de Barberà : : : : : : 

Garraf 214,2 34,0 5,8 131,4 29,3 6,6

Garrigues n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.

Garrotxa 1,8 n.p. 29,4 2,7 n.p. 28,4

Gironès : : : : : : 

Maresme 3,7 214,1 55,4 4,1 181,2 65,7

Moianès n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Montsià : : : : : : 

Noguera : : : : : : 

Osona 13,3 15,3 19,6 16,3 17,6 19,0

Pallars Jussà : : : : : : 

Pallars Sobirà n.p. 38,8 8,1 : : 9,5

Pla d’Urgell n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.

Pla de l’Estany : : : : : : 

Priorat : : : : : : 

Ribera d’Ebre : : : : : : 

Ripollès 16,9 22,1 7,9 18,4 22,2 7,2

Segarra n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.

Segrià : : : : : : 

Selva 60,3 132,3 15,8 59,1 111,6 12,3

Solsonès 7,4 14,8 n.p. 6,2 : : 

Tarragonès 182,9 147,0 2,2 204,5 157,3 1,7

Terra Alta : : : : : : 

Urgell n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.

Vallès Occidental n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.

Vallès Oriental 9,6 12,8 13,1 9,1 10,2 16,7

Aran n.p. : : n.p. : : 

n.p. Dada no procedeix.

: Dada no representativa.

n.d. Dada no disponible.

Nota: dades provisionals.

Font: Observatori del Treball i Model Productiu a partir de l’ampliació de l’Idescat de l’EOAC de l’INE.
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Nombre total de viatgers en establiments de càmpings amb destinació principal Catalunya segons categoria de 
l’establiment i procedència per comarques de destinació principal i l’Aran. Anys 2009 - 2018

Milers

2011 2012

Luxe  
i primera

Segona Tercera
Luxe  

i primera
Segona Tercera

Alt Camp n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.

Alt Empordà 160,1 124,6 5,1 151,1 126,9 3,7

Alt Penedès n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.

Alt Urgell 5,2 8,5 2,1 4,6 7,1 1,0

Alta Ribagorça : : : : : : 

Anoia : : : : : : 

Bages : : : : : : 

Baix Camp 52,3 95,8 44,1 54,9 99,3 45,2

Baix Ebre 24,7 : : 22,6 : : 

Baix Empordà 269,6 89,0 21,7 228,0 89,5 57,8

Baix Llobregat : : : : : : 

Baix Penedès : : : : : : 

Barcelonès n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.

Berguedà 56,1 23,8 30,9 53,4 22,9 29,5

Cerdanya 17,2 26,3 n.p. 20,4 20,9 n.p.

Conca de Barberà : : : : : : 

Garraf 61,4 33,5 6,0 61,9 30,8 6,1

Garrigues n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.

Garrotxa 2,5 n.p. 27,1 1,3 n.p. 26,9

Gironès : : : : : : 

Maresme 3,8 191,0 57,3 4,9 169,2 63,4

Moianès n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Montsià : : : : : : 

Noguera : : : : : : 

Osona 11,5 19,5 17,9 8,4 13,7 16,3

Pallars Jussà : : : : : : 

Pallars Sobirà 8,2 25,9 6,3 9,5 37,4 6,6

Pla d’Urgell n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.

Pla de l’Estany : : : : : : 

Priorat : : : : : : 

Ribera d’Ebre : : : : : : 

Ripollès 19,0 20,3 7,8 16,1 16,5 10,5

Segarra n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.

Segrià : : : : : : 

Selva 63,2 127,4 9,9 65,6 98,5 8,8

Solsonès 6,4 26,7 n.p. 8,5 27,5 n.p.

Tarragonès 231,2 146,0 2,4 206,3 148,1 5,3

Terra Alta : : : : : : 

Urgell n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.

Vallès Occidental n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.

Vallès Oriental 9,8 12,9 12,1 6,9 8,9 14,3

Aran n.p. : : n.p. : : 

n.p. Dada no procedeix.

: Dada no representativa.

n.d. Dada no disponible.

Nota: dades provisionals.

Font: Observatori del Treball i Model Productiu a partir de l’ampliació de l’Idescat de l’EOAC de l’INE.
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Nombre total de viatgers en establiments de càmpings amb destinació principal Catalunya segons categoria de 
l’establiment i procedència per comarques de destinació principal i l’Aran. Anys 2009 - 2018

Milers

2013 2014

Luxe  
i primera

Segona Tercera
Luxe  

i primera
Segona Tercera

Alt Camp n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.

Alt Empordà 148,2 135,3 7,3 166,1 156,2 10,1

Alt Penedès n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.

Alt Urgell 4,7 : : 5,6 : : 

Alta Ribagorça : : : : : : 

Anoia : : : : : : 

Bages : : : : : : 

Baix Camp 85,0 106,7 41,6 93,6 90,4 60,6

Baix Ebre 28,2 : : 27,1 24,7 n.p.

Baix Empordà 330,9 95,5 26,7 357,8 98,8 13,6

Baix Llobregat : : : : : : 

Baix Penedès : : : : : : 

Barcelonès n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.

Berguedà 51,0 23,0 25,2 52,3 25,4 27,4

Cerdanya 27,5 22,3 n.p. 29,1 19,8 n.p.

Conca de Barberà : : : : : : 

Garraf 69,5 36,9 6,1 86,8 53,0 7,0

Garrigues n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.

Garrotxa 1,2 n.p. 23,6 1,4 n.p. 26,5

Gironès : : : : : : 

Maresme 3,0 181,5 71,1 3,7 154,8 75,2

Moianès n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Montsià : : : : : : 

Noguera : : : : : : 

Osona 6,6 13,5 11,0 5,2 11,9 12,9

Pallars Jussà : : : : : : 

Pallars Sobirà 10,8 26,3 3,7 11,8 24,5 3,5

Pla d’Urgell n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.

Pla de l’Estany : : : : : : 

Priorat : : : : : : 

Ribera d’Ebre : : : : : : 

Ripollès 16,5 11,6 12,2 17,7 20,6 11,8

Segarra n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.

Segrià : : : : : : 

Selva 59,6 125,4 8,9 59,5 129,7 14,1

Solsonès 16,3 17,1 n.p. 16,3 16,5 n.p.

Tarragonès 189,2 136,6 2,1 204,3 141,1 3,7

Terra Alta : : : : : : 

Urgell n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.

Vallès Occidental n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.

Vallès Oriental 7,1 8,2 12,0 7,0 12,5 11,4

Aran n.p. : : n.p. : : 

n.p. Dada no procedeix.

: Dada no representativa.

n.d. Dada no disponible.

Nota: dades provisionals.

Font: Observatori del Treball i Model Productiu a partir de l’ampliació de l’Idescat de l’EOAC de l’INE.
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Nombre total de viatgers en establiments de càmpings amb destinació principal Catalunya segons categoria de 
l’establiment i procedència per comarques de destinació principal i l’Aran. Anys 2009 - 2018

Milers

2015 2016

Luxe  
i primera

Segona Tercera
Luxe  

i primera
Segona Tercera

Alt Camp n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.

Alt Empordà 164,6 166,1 13,5 157,5 174,9 14,0

Alt Penedès n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.

Alt Urgell 9,2 6,5 1,4 6,8 9,0 1,4

Alta Ribagorça : : : : : : 

Anoia : : : : : : 

Bages : : : : : : 

Baix Camp 116,6 89,4 38,5 81,1 122,8 86,5

Baix Ebre 27,1 24,9 n.p. 31,4 25,0 n.p.

Baix Empordà 358,9 109,1 13,0 405,9 110,7 12,0

Baix Llobregat : : : : : : 

Baix Penedès : : : : : : 

Barcelonès n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.

Berguedà 49,7 22,9 31,2 39,4 18,1 33,4

Cerdanya 30,7 21,7 n.p. 22,1 31,7 n.p.

Conca de Barberà : : : : : : 

Garraf 112,2 53,9 6,1 103,9 58,8 7,8

Garrigues n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.

Garrotxa 1,4 n.p. 26,4 1,3 n.p. 25,7

Gironès : : : : : : 

Maresme 4,1 174,6 66,7 4,0 184,1 65,4

Moianès n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Montsià : : : : : : 

Noguera : : : : : : 

Osona 5,0 11,1 12,8 5,2 13,1 11,7

Pallars Jussà : : : : : : 

Pallars Sobirà 13,6 29,2 3,6 19,1 36,6 6,5

Pla d’Urgell n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.

Pla de l’Estany : : : : : : 

Priorat : : : : : : 

Ribera d’Ebre : : : : : : 

Ripollès 18,7 24,2 12,2 22,2 25,6 15,1

Segarra n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.

Segrià : : : : : : 

Selva 66,7 142,7 15,4 63,0 157,0 19,5

Solsonès 14,0 : : 14,4 13,3 : 

Tarragonès 216,8 150,8 2,6 241,0 156,2 3,6

Terra Alta : : : : : : 

Urgell n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.

Vallès Occidental n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.

Vallès Oriental 6,4 13,4 11,6 6,5 10,7 13,4

Aran n.p. : : n.p. : : 

n.p. Dada no procedeix.

: Dada no representativa.

n.d. Dada no disponible.

Nota: dades provisionals.

Font: Observatori del Treball i Model Productiu a partir de l’ampliació de l’Idescat de l’EOAC de l’INE.
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Nombre total de viatgers en establiments de càmpings amb destinació principal Catalunya segons categoria de 
l’establiment i procedència per comarques de destinació principal i l’Aran. Anys 2009 - 2018

Milers

2017 2018

Luxe  
i primera

Segona Tercera
Luxe  

i primera
Segona Tercera

Alt Camp n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.

Alt Empordà 177,6 185,1 13,8 150,6 182,4 13,5

Alt Penedès n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.

Alt Urgell 8,0 10,9 1,5 8,0 12,2 1,1

Alta Ribagorça : : : : : : 

Anoia : : : : : : 

Bages : : : : : : 

Baix Camp 88,3 132,3 99,7 79,2 147,6 78,1

Baix Ebre 34,5 34,2 n.p. 35,9 29,9 n.p.

Baix Empordà 439,0 111,0 11,4 405,8 105,1 56,3

Baix Llobregat : : : : : : 

Baix Penedès : : : : : : 

Barcelonès n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.

Berguedà 45,9 18,2 34,5 47,0 23,5 33,9

Cerdanya 22,9 33,2 n.p. 23,0 31,8 n.p.

Conca de Barberà : : : : : : 

Garraf 107,7 59,2 8,5 121,0 56,8 5,4

Garrigues n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.

Garrotxa 1,5 n.p. 30,8 1,7 n.p. 32,9

Gironès : : : : : : 

Maresme 4,8 198,0 72,9 4,2 168,6 69,9

Moianès : : : : : : 

Montsià : : : : : : 

Noguera : : : : : : 

Osona 5,1 15,8 10,8 5,0 12,7 13,5

Pallars Jussà : : : : : : 

Pallars Sobirà 14,5 38,7 6,1 12,1 31,9 5,2

Pla d’Urgell n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.

Pla de l’Estany : : : : : : 

Priorat : : : : : : 

Ribera d’Ebre : : : : : : 

Ripollès 24,8 29,1 14,8 24,4 28,4 17,4

Segarra n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.

Segrià : : : : : : 

Selva 75,6 168,5 20,5 63,5 176,9 20,1

Solsonès 15,1 : : 15,5 : : 

Tarragonès 269,2 179,2 4,4 297,0 186,0 3,3

Terra Alta : : : : : : 

Urgell n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.

Vallès Occidental n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.

Vallès Oriental 7,1 11,5 17,9 5,1 12,0 14,7

Aran n.p. : : n.p. : : 

n.p. Dada no procedeix.

: Dada no representativa.

n.d. Dada no disponible.

Nota: dades provisionals.

Font: Observatori del Treball i Model Productiu a partir de l’ampliació de l’Idescat de l’EOAC de l’INE.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la procedència dels 
turistes dels darrers deu anys
314-05652/12

Proponent: Mercè Escofet Sala, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52958 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

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 314-05652/12 us 
informo del següent: Les estadístiques oficials de visites turístiques al territori de 
Catalunya es formen a partir de dues operacions estadístiques de l’Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE): 

– l’Estadística de movimientos turísticos en frontera (Frontur), que estima el 
nombre de visitants no residents a l’Estat espanyol,

– i l’Encuesta de turismo de residentes (ETR), que proporciona estimacions dels 
viatges realitzats per la població resident a l’Estat.

En tots dos casos el càlcul de visites turístiques fa referència als viatges que 
han tingut Catalunya com a destinació principal. S’entén com a destinació principal 
aquella que ha resultat decisiva en l’organització del viatge, i quan aquest factor no 
es pot identificar clarament, la destinació on s’ha pernoctat un major nombre de nits 
(en cas d’igual nombre de nits, la que ha suposat una major despesa).

El disseny de les enquestes no permet conèixer la fidelitat a una determinada 
destinació, de manera que l’estadística oficial no proporciona la dada de si es tracta 
d’una primera visita a la destinació o bé si es tracta de la segona o subsegüents visi-
tes. No es poden proporcionar, per tant, dades de repeticions.

Així mateix, el disseny i la metodologia emprada per aquestes enquestes tampoc 
permet disposar de dades desglossades per comarques.

En document annex es detallen les dades del nombre de turistes amb destinació 
principal Catalunya dels darrers deu anys, segons el desglossament per procedència 
tal com s’ha sol·licitat. La Taula 1 recull les dades dels turistes estrangers (estadísti-
ca Frontur), i la Taula 2 recull les xifres de les persones residents a l’Estat espanyol 
(estadística ETR).

Barcelona, 27 de novembre de 2019
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement
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Milers Espanya

2009 22.366,8

2010 20.531,1

2011 22.251,8

2012 22.808,5

2013 20.796,0

2014 20.624,0

2015 21.640,0

2016 22.390,5

2017 25.227,9

2018 25.250,0

Taula 2

Nombre total de viatges dels catalans i de la resta de l’Estat amb destinació 
principal Catalunya

Anys 2009 - 2018

Nota: dades provisionals de juliol a desembre de 2018.

Nota: a partir del 2012 les dades estan calculades en base al Cens 2011, per tant les dades no són compara-
bles amb anys anteriors.

Nota: a partir del 2015 les dades no són comparables amb els anys anteriors degut al canvi metodològic 
d’aquesta enquesta. 

Font: Observatori del Treball i Model Productiu a partir de Familitur de Turespaña i d’ETR de l’INE.

  Europa Resta món
Total turistes  

estrangers

2009 11.450,5 1.254,1 12.704,6

2010 11.683,5 1.471,0 13.154,5

2011 11.499,5 1.643,7 13.143,2

2012 12.265,9 2.173,8 14.439,8

2013 13.244,6 2.387,0 15.631,5

2014 14.204,5 2.589,3 16.793,8

2015 14.327,4 3.060,9 17.388,4

2016 14.569,7 3.569,5 18.139,2

2017 14.944,2 4.174,2 19.118,4

2018 14.447,8 4.748,6 19.196,3

Nota: dades definitives.

Nota: com a conseqüència del traspàs de l’operació Frontur a l’INE, a partir d’octubre de 2015 les dades no 
són directament comparables amb les d’anys anteriors. L’INE ha establert taxes enllaçades per algunes varia-
bles per realitzar aquestes comparacions. 

Nota: per poder fer l’acumulat 2015 s’ha fet un recàlcul dels mesos d’octubre, novembre i desembre.

Font: Observatori del Treball i Model Productiu a partir de Frontur de Turespaña i Frontur de l’INE.

Annex

Taula 1

Nombre total de turistes estrangers amb destinació principal Catalunya  
segons procedència

Anys 2009 - 2018
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu de la visita 
dels turistes dels darrers deu anys
314-05653/12

Proponent: Mercè Escofet Sala, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52959 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

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 314-05653/12 us 
informo del següent: Les estadístiques oficials de visites turístiques al territori de 
Catalunya es formen a partir de dues operacions estadístiques de l’Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE): 

– l’Estadística de movimientos turísticos en frontera (Frontur), que estima el 
nombre de visitants no residents a l’Estat espanyol,

– i l’Encuesta de turismo de residentes (ETR), que proporciona estimacions dels 
viatges realitzats per la població resident a l’Estat.

En tots dos casos el càlcul fa referència als viatges que han tingut Catalunya com 
a destinació principal. S’entén com a destinació principal aquella que ha resultat 
decisiva en l’organització del viatge, i quan aquest factor no es pot identificar clara-
ment, la destinació on s’ha pernoctat un major nombre de nits (en cas d’igual nom-
bre de nits, la que ha suposat una major despesa).

El disseny de les enquestes no permet conèixer la fidelitat a una determinada 
destinació, de manera que l’estadística oficial no proporciona la dada de si es tracta 
d’una primera visita a la destinació o bé si es tracta de la segona o subsegüents visi-
tes. No es poden proporcionar, per tant, dades de repeticions.

Així mateix, el disseny i la metodologia emprada per aquestes enquestes tampoc 
permet disposar de dades desglossades per comarques.

En document annex es detallen les dades del nombre de turistes amb destinació 
principal Catalunya dels darrers deu anys, segons el motiu principal del viatge (el 
motiu sense la concurrència del qual el viatge no s’hauria produït). La Taula 1 recull 
les dades dels turistes estrangers (estadística Frontur), i la Taula 2 recull les xifres 
de les persones residents a l’Estat espanyol (estadística ETR).

Barcelona, 27 de novembre de 2019
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

Fascicle segon
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Milers
Oci, lleure, 
vacances

Visita a familiars 
o amics

Feina /  
negocis

Altres 
motius (1)

2009 14.982,5 3.918,9 1.936,5 1.528,9

2010 13.913,1 3.993,5 1.296,2 1.328,3

2011 14.507,2 4.820,1 1.658,9 1.265,5

2012 14.691,8 5.462,9 1.407,6 1.246,2

2013 13.162,6 5.539,4 1.001,7 1.092,4

2014 13.071,2 5.532,0 990,5 1.030,3

2015 11.875,4 7.036,2 2.202,5 525,8

2016 12.830,1 7.102,0 1.914,2 544,2

2017 16.032,1 7.048,0 1.680,2 467,7

2018 16.266,6 7.196,6 1.469,8 317,0

Taula 2

Nombre total de viatges amb destinació principal Catalunya segons motiu del viatge

Anys 2009 - 2018

(1) Altres motius: Estudis, compres, tractaments de salut, motius religiosos o peregrinacions i incentius.

Nota: dades provisionals de juliol a desembre de 2018.

Nota: a partir del 2012 les dades estan calculades en base al Cens 2011.

Nota: a partir del 2015 les dades no són comparables amb els anys anteriors degut al canvi metodològic 
d’aquesta enquesta. 

Font: Observatori del Treball i Model Productiu a partir de Familitur de Turespaña i d’ETR de l’INE.

Milers
Oci, lleure, 
vacances

Treball i 
negocis, fires  
i congressos

Personal 
(familiars, salut, 

compres) (1)

Altres motius 
/ Sense 

especificar (2)

Total turistes  
estrangers

2009 9.931,8 1.119,1 946,5 707,1 12.704,6

2010 10.248,4 1.368,8 919,4 618,0 13.154,5

2011 10.538,3 1.361,4 750,9 492,5 13.143,2

2012 11.908,3 1.443,9 633,2 454,4 14.439,8

2013 12.938,3 1.669,4 548,1 475,6 15.631,5

2014 13.964,9 1.670,4 611,2 547,4 16.793,8

2015 14.049,6 2.050,2 - - 17.388,4

2016 14.885,8 1.682,6 991,8 578,9 18.139,2

2017 16.092,9 1.524,1 877,5 623,8 19.118,4

2018 16.382,3 1.361,9 867,7 584,4 19.196,3

Taula 1 

Nombre total de turistes estrangers amb destinació principal Catalunya  
segons motiu del viatge

Anys 2009 - 2018

(1) A partir de l’octubre de 2015 els «motius religiosos» es comptabilitzen dins de la categoria «Personal» i no 
a la categoria «Altres motius» com als anys anteriors.

(2) Altres motius / sense especificar: estudis, altres i sense especificar.

– Dada no calculable.

Nota: dades definitives.

Nota: com a conseqüència del traspàs de l’operació Frontur a l’INE, a partir d’octubre de 2015 les dades no 
són directament comparables amb les d’anys anteriors. L’INE ha establert taxes enllaçades per algunes varia-
bles per realitzar aquestes comparacions. 

Nota: per poder fer l’acumulat 2015 s’ha fet un recàlcul dels mesos d’octubre, novembre i desembre.

Font: Observatori del Treball i Model Productiu a partir de Frontur de Turespaña i Frontur de l’INE.

Annex
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
rescats per comarca fets pel Cos de Bombers de la Generalitat i pel 
Grup d’Actuacions Especials del 2015 al 2018
314-05654/12

Proponent: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52969 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

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 314-05654/12, us 
informo del següent:

S’especifica, en document annex, el nombre de rescats en medi natural, per co-
marca, efectuats durant els anys 2015, 2016, 2017 i 2018.

Barcelona, 29 de novembre de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació dels 
efectius del Grup Especial d’Activitats Subaquàtiques del Cos de 
Mossos d’Esquadra
314-05656/12

Proponent: Jean Castel Sucarrat, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52970 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

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 314-05656/12, us 
informo del següent:

L’Ordre IRP/326/2010 va establir les funcions corresponents a la intervenció en 
medi aquàtic, que són la prevenció i la neutralització de les situacions de risc per 
a la seguretat de les persones i els béns en el medi aquàtic i subaquàtic i el recull i 
l’anàlisi de la informació, investigació, inspecció i esclariments dels fets en els me-
dis aquàtic i subaquàtic.

L’article 38.c) del Decret 415/2011, de 13 de desembre, d’estructura de la funció 
policial de la Direcció General de la Policia estableix que corresponen a l’Àrea Cen-
tral de Suport Operatiu les tasques de seguretat preventives i reactives en les activi-
tats aquàtiques i subaquàtiques.

Els efectius de la Unitat Aquàtica de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Es-
quadra (PG-ME) continuen realitzant totes les funcions policials descrites anterior-
ment en les aigües continentals de Catalunya i les funcions com a policia adminis-
trativa en les aigües interiors marítimes de Catalunya, així com totes les funcions 
com a inspectors de pesca i afers marítims en les aigües continentals i marítimes 
corresponents al litoral on la Generalitat de Catalunya exerceix les seves competèn-
cies.

Els membres de la Unitat Aquàtica de la PG-ME disposen de l’habilitació en la 
funció inspectora en les matèries de pesca i afers marítims expedida per la Direcció 
General de Pesca i Afers Marítims, que inclou la supervisió i el control en matèria 



BOPC 492
13 de desembre de 2019

1.25.15. Preguntes per escrit 44

de pesca i marisqueig, aqüicultura, busseig esportiu, busseig professional, activitats 
i centres nàutics.

Barcelona, 29 de novembre de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la representació de 
la Generalitat en la Comissió Nacional de Coordinació de la Policia 
Judicial
314-05657/12

Proponent: Jean Castel Sucarrat, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 53032 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

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 314-05657/12, us in-
formo del següent:

La representació de la Generalitat a la Comissió Nacional de Coordinació de la 
Policia Judicial l’ostenta el conseller d’Interior, que els darrers cinc anys ha assistit 
a tres reunions d’aquest òrgan.

Barcelona, 29 de novembre de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones identificades pels Mossos d’Esquadra arran dels fets 
davant del Parlament de Catalunya l’11 de setembre de 2019
314-05689/12

Proponent: Jean Castel Sucarrat, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52971 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

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 314-05689/12, us 
informo del següent:

El nombre de persones identificades pel cos de Mossos d’Esquadra en atenció 
a la presumpta participació en els incidents que es van produir l’11 de setembre de 
2019 a les immediacions de la seu del Parlament de Catalunya va ser de dotze.

Barcelona, 29 de novembre de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de les 
plantes de l’empresa General Cable a Manlleu (Osona) i Montcada i 
Reixac (Vallès Occidental)
314-05693/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 53265 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

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 314-05693/12 juntament amb les: 314-05694/12, 314-05695/12, 314-05696/12, 
314-05697/12, 314-05698/12 i 314-05699/12.

Atès que les iniciatives indicades més amunt fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és ob-
jectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera con-
junta, per tal de proporcionar major cohesió a la informació i afavorir-ne la seva 
comprensió i anàlisi.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies té com objectiu sempre afa-
vorir la interlocució i la mediació entre empreses i persones treballadores en tots 
aquells conflictes que les parts ho sol·licitin, amb la finalitat de recolzar als treba-
lladors i treballadores en la defensa dels seus drets laborals i, a la vegada i també 
en aquest cas, com en d’altres, assegurar la viabilitat de les empreses, minimitzar 
l’impacte territorial i especialment la destrucció de llocs de treball del sector indus-
trial. En aquest sentit, cal posar de manifest que, el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies, en base a les seves competències actuals, sempre posa a dispo-
sició de les parts, tots els recursos que es sol·licitin per tal de poder dur a terme els 
aspectes negociadors que siguin afavoridors per minimitzar l’impacte de la possible 
pèrdua de llocs de treball.

Dit això, indiquem que en data 27 de setembre de 2019, una representació de la 
direcció de l’empresa Prysman va mantenir un reunió amb el Departament de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies i el Departament d’Empresa i Coneixement, on es va 
traslladar el tancament de les plantes de Manlleu i de Montcada i Reixach, esgri-
mint arguments de mercat i dualitat en la fusió realitzada al 2018 entre Prysman i 
General Cable i el dia 2 d’octubre van fer la comunicació prèvia a les persones tre-
balladores.

En data 3 d’octubre va tenir entrada al registre una convocatòria de vaga pel 
dia 9 d’octubre als centres de treball Manlleu i Moncada i Reixac, presentada per 
CCOO d’Indústria de Catalunya i UGT-FICA de Catalunya, element que predisposa 
al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a l’actuació a petició de les parts 
als efectes de mediació, en tant en quan es faci la corresponent sol·licitud.

El 8 d’octubre de 2019 es va celebrar una reunió a la seu del Departament de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies, amb la representació sindical i dels comitès d’empresa 
dels centres de treball de Montcada i Reixach i de Manlleu, on el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies va mostrar el suport al comitè d’empresa, traslla-
dant la voluntat de treballar per garantir els llocs de treball i la viabilitat de les dues 
plantes de producció afectades.

El dia 22 d’octubre va tenir lloc el registre de l’expedient. En aquest sentit s’inicia 
el període de negociacions, el qual inicialment es durà a terme durant 1 mes, pror-
rogable a 15 dies més a consens de les parts.

El dia 25 d’octubre va tenir lloc, a l’Ajuntament de Manlleu, una reunió presidida 
per l’Honorable Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, una representació del 
comitè d’empresa, la delegació del govern a la Catalunya Central, l’Alcalde de Man-
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lleu, una representació del consistori i del Consell Comarcal. El dia 30 d’octubre va 
tenir lloc una altra reunió a la seu del Departament de Treball, Afers Socials i Famí-
lies, amb els presidents de les corporacions locals de Montcada i Reixach i Manlleu, 
així com les presidències dels Consells Comarcals d’Osona i del Vallès Occidental.

El dia 29 d’octubre, les federacions d’indústria dels sindicats CCOO i UGT, van 
registrar una convocatòria de vaga corresponent als centres de treball afectats.

És en aquest sentit que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, posa 
de manifest que vetllarà en tot moment aquest procés, especialment per garantir 
tots els elements que configuren l’expedient de regulació, així com tots els elements 
que comportin la no destrucció de llocs de treball del sector industrial de Catalunya 
i mantindrà totes les reunions que s’escaiguin necessàries tant amb la part social, 
l’empresa, altres departament de la Generalitat, i altres administracions.

També en aquest sentit, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, rei-
tera les manifestacions fetes per tots els seu màxims responsables, que una vegada 
més, es demostra la imperiosa necessitat de poder recuperar l’autorització adminis-
trativa dels expedients de regulació, als efectes de poder tenir un nivell d’intervenció 
determinant, perdut arran de les reformes laborals de l’any 2012, cosa que ha recla-
mat al Govern de l’Estat, el qual havent pogut procedir a les modificacions legals 
pertinents, fins a la data es mostra silent.

Així també, el Departament d’Empresa i Coneixement ha mantingut diferents 
reunions en relació amb el tancament de l’empresa General Cable.

El 21 d’octubre la consellera d’Empresa i Coneixement va tenir una reunió amb 
els alcaldes dels ajuntaments de Montcada i Reixac i de Manlleu.

Prèviament, el dia 16 d’octubre de 2019 va haver una reunió amb el Comitè 
d’Empresa de Prysman, amb la presència de la directora general d’Indústria i el sub-
director general d’Inversió Industrial.

També s’havia mantingut una reunió amb els representants de les federacions 
d’indústria de CCOO i UGT.

Es van mantenir dues reunions, el 27 de setembre de 2019 i 14 d’octubre de 2019, 
amb el CEO del grup a Iberia i el cap d’ocupació i governança industrial del grup. 
A la segona reunió, l’empresa va estar representada pel director general de recursos 
humans i també hi va participar l’empresa que té encarregat el projecte de reindus-
trialització.

D’altra banda, el Govern té informació detallada dels processos productius i dels 
productes fabricats a les dues plantes de Manlleu i Montcada i Reixac.

Pel que fa a les actuacions que té previst dur a terme el Govern, mitjançant la 
Direcció General d’Indústria i ACCIÓ, i a partir de la comprensió de les causes que 
han portat a la situació de risc, s’aplicarà el protocol habitual en la gestió de les si-
tuacions del risc industrial:

– Valorant l’impacte en la cadena de valor de clients i proveïdors
– Valorant la possibilitat de transformar el risc en oportunitat (un nou projecte 

industrial, producte, R+D,...)
– Contribuint a la cessió dels actius productius a un tercer, sense limitacions (Re-

cerca alternativa industrial, instruments de la DGI i ACCIÓ, formació i capacitació 
dels treballadors)

– Contribuint a la cessió dels actius productius a un tercer amb limitacions, amb 
la mateixa col·laboració en la recerca d’alternatives i aplicació dels mecanismes de 
suport en l’àmbit del departament.

Barcelona, 26 de novembre 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 les accions dutes a 
terme per a evitar el tancament de les plantes de l’empresa General 
Cable a Manlleu (Osona) i Montcada i Reixac (Vallès Occidental)
314-05694/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 53265 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05693/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions 
previstes per a evitar els acomiadaments de les plantes de l’empresa 
General Cable a Manlleu (Osona) i Montcada i Reixac (Vallès 
Occidental)
314-05695/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 53265 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05693/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions 
previstes per a fer el seguiment de la situació dels treballadors de les 
plantes de l’empresa General Cable a Manlleu (Osona) i Montcada i 
Reixac (Vallès Occidental)
314-05696/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 53265 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05693/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions fetes 
amb la direcció de les plantes de l’empresa General Cable a Manlleu 
(Osona) i Montcada i Reixac (Vallès Occidental)
314-05697/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 53265 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05693/12.



BOPC 492
13 de desembre de 2019

1.25.15. Preguntes per escrit 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions fetes 
amb els sindicats amb relació al tancament de les plantes de General 
Cable a Manlleu (Osona) i Montcada i Reixac (Vallès Occidental)
314-05698/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 53265 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05693/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el treball coordinat 
amb els representants dels treballadors de General Cable de Manlleu 
(Osona) i Montcada i Reixac (Vallès Occidental) amb relació al 
tancament d’aquestes plantes
314-05699/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 53265 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05693/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’empreses que exporten al mercat britànic
314-05743/12

Proponent: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52960 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramita-
ció 314-05743/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-05744/12 a 314-
05750/12.

Atès que les preguntes indicades més amunt 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, per tal 
de facilitar-ne l’elaboració i proporcionar una major cohesió a la informació.

L’any 2018 van exportar al Regne Unit un total de 3.374 empreses catalanes (da-
des provisionals; font: Perfil empresa exportadora - ICEX):

– 2.735 empreses barcelonines.
– 323 empreses gironines.
– 228 empreses tarragonines.
– 147 empreses lleidatanes.
Hi ha empreses que exporten des de més d’una província i, per aquest motiu, la 

suma de les empreses de les quatre províncies és més elevada que el nombre total 
d’empreses reflectida.

El 2018, Catalunya va exportar al Regne Unit productes per valor de 
3.926.626.688,26 euros (dades provisionals; font: ICEX - Estacom). Per províncies, 
les dades són les següents:
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– Barcelona va exportar productes per valor de 3.020.551.987,40 euros.
– Tarragona va exportar productes per valor de 562.608.672,50 euros.
– Girona va exportar productes per valor de 250.538.175,76 euros.
– Lleida va exportar productes per valor de 92.927.852,60 euros.
Pel que fa a l’any 2019, Catalunya ha exportat al Regne Unit productes per valor 

de 2.885.791.467,60 euros (dades provisionals de gener - agost 2019; font: ICEX - 
Estacom). Les dades de setembre de 2019 encara no estan disponibles. Les dades 
per províncies són les següents:

– Barcelona ha exportat productes per valor de 2.320.812.351,75 euros.
– Tarragona ha exportat productes per valor de 336.272.820,38 euros.
– Girona ha exportat productes per valor de 171.361.281,49 euros.
– Lleida ha exportat productes per valor de 57.345.013,98 euros.
Els principals sectors exportats (segons la classificació CNAE) al Regne Unit 

per les empreses catalanes el 2018 són vehicles (37,7% del total), química (13,5%) i 
alimentació i begudes (12,9%) (dades provisionals de 2018; font: ICEX - Estacom). 
Informació per províncies:

– Gairebé la meitat de les exportacions de Barcelona al Regne Unit el 2018 cor-
responen a vehicles (48,2% del total), seguit de química (9,4%) i alimentació i be-
gudes (8,7%).

– Més de la meitat de les exportacions de Girona al Regne Unit el 2018 corres-
ponen a alimentació i begudes (54,4% del total), seguit de paper i arts gràfiques 
(10,8%) i maquinària (6,7%).

– Les exportacions de Tarragona al Regne Unit el 2018 corresponen principal-
ment a química (40,3% del total), material i equip elèctric (22,4%) i alimentació i 
begudes (13,0%).

– Gairebé tres quartes parts de les exportacions de Lleida al Regne Unit el 2018 
corresponen al sector agroalimentari (74,3% del total), seguit de metal·lúrgia i pro-
ductes metàl·lics (5,7%) i maquinària (4,7%).

D’altra banda, el mes de març de 2019 el Departament d’Empresa i Coneixe-
ment, a través d’ACCIÓ, va posar en marxa la Finestreta Brexit, un pla d’actuacions 
per assessorar i orientar les empreses catalanes que exporten al Regne Unit i les fi-
lials d’empreses catalanes que hi ha en aquest país. Des de la seva posada en marxa, 
han acudit a la Finestreta Brexit un total de 500 empreses (Font: Direcció General 
d’Indústria– ACCIÓ), que representen un 14,8% del total de les empreses catalanes 
exportadores al Regne Unit.

Els principals sectors de les empreses que han sol·licitat assessorament són quí-
mica i plàstics, alimentació i productes gourmet i maquinària i béns d’equip (Font: 
Direcció General d’Indústria - ACCIÓ).

– Les empreses de Barcelona corresponen majoritàriament al sector de química i 
plàstics, seguit de maquinària i béns d’equip i TIC i transformació digital.

– Les empreses de Girona corresponen majoritàriament al sector d’alimentació i 
productes gourmet, seguit de maquinària i béns d’equip i química i plàstics.

– Les empreses de Tarragona corresponen majoritàriament al sector d’alimen-
tació i productes gourmet, seguit d’agricultura i metal·lúrgia i productes metàl·lics.

– Les empreses de Lleida corresponen majoritàriament al sector d’alimentació i 
productes gourmet, seguit de logística, comerç electrònic i distribució i maquinària 
i béns d’equip.

Pel que fa a la quantitat d’autònoms que han sol·licitat assessorament, d’entre 
les 500 empreses que han sol·licitat serveis de la Finestreta Brexit, podria haver-hi 
algunes que tinguin consideració d’autònom. Això no obstant, amb les dades sub-
ministrades per les empreses usuàries en fer ús del serveis, no es disposa d’aquesta 
informació.

Finalment, un total de 18 empreses catalanes amb filial al Regne Unit han sol-
licitat assessorament sobre el Brexit, que representen un 3,6% sobre el total d’em-
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preses que s’han dirigit a la Finestreta Brexit (Font: Direcció General d’Indústria - 
ACCIÓ). 

Nota: únicament s’inclouen les empreses catalanes amb filial al Regne Unit amb 
una participació superior al 50,0%.

Aquestes empreses són majoritàriament dels sectors de maquinària i béns d’equip 
i de metal·lúrgia i béns metàl·lics.

Barcelona, 26 de novembre de 2019
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el valor de les 
exportacions al mercat britànic el 2018
314-05744/12

Proponent: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52960 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05743/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el valor de les 
exportacions al mercat britànic entre el gener i el setembre del 2019
314-05745/12

Proponent: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52960 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05743/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tipus d’empreses 
que exporten llurs productes al Regne Unit
314-05746/12

Proponent: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52960 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05743/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’empreses que han sol·licitat informació en el web del Departament 
d’Empresa i Coneixement sobre el Brexit
314-05747/12

Proponent: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52960 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05743/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’empreses catalanes establertes al Regne Unit que s’han informat 
sobre l’impacte del Brexit en el web obert pel Departament 
d’Empresa i Coneixement
314-05748/12

Proponent: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52960 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05743/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tipus d’empreses 
que han sol·licitat informació al Departament d’Empresa i 
Coneixement sobre l’impacte del Brexit
314-05749/12

Proponent: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52960 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05743/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’autònoms que han sol·licitat informació al Departament d’Empresa i 
Coneixement sobre l’impacte del Brexit
314-05750/12

Proponent: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52960 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05743/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients de la 
renda garantida de ciutadania que han generat un pagament a l’agost 
de 2019
314-05786/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 53266 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

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 314-05786/12 juntament amb les: 314-05787/12 i 314-05788/12.

Atès que les iniciatives indicades més amunt fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és ob-
jectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera con-
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junta, per tal de proporcionar major cohesió a la informació i afavorir-ne la seva 
comprensió i anàlisi.

El nombre total de persones que han generat un pagament el mes d’agost, indi-
cant els expedients de renda garantida de ciutadania i els de complements de pres-
tacions és de 79.736.

– 27.255 Corresponen a expedients de l’RGC.
– 4.101 corresponen a complement de pensions, prestacions i altres ajuts per a 

persones activables.
– 47.894 a la prestació complementària per a la pensió no contributiva.
– 486 a la prestació econòmica complementària per a pensions estatals.
El nombre total de persones de persones beneficiàries que tenim al mes d’agost 

tenint en compte els expedients de renda garantida de ciutadania i els de comple-
ments de prestacions és de 124.428.

– Corresponen a l’RGC 66.189 persones beneficiàries.
– 9.859 beneficiàries de complement de pensions, prestacions i altres ajuts per a 

persones activables.
– 47.894 Prestació complementària per a PNC.
– 486 la prestació econòmica complementària per a pensions estatals.
El número expedients oberts i les persones beneficiàries de la Renda Mínima 

d’Inserció i de complements de pensions mínimes estatals o d’altres prestacions 
l’agost de 2017 eren els següents:

– El nombre d’expedients oberts a l’agost 2017 provinents de la Renda Mínima 
d’Inserció era de 22.372.

– També hi havia 4.173 expedients que complementàvem prestacions o pensions 
(tot i que no existia el concepte de complement de pensió o prestació a la Renda 
Mínima d’Inserció, cal recordar que aquesta era complementària a tots els altres in-
gressos que podia tenir la unitat familiar).

– Els beneficiaris a l’agost 2017 provinents de la Renda Mínima d’Inserció eren 
63.796 persones.

– Nombre d’expedients de Prestació complementària per a la pensió no contribu-
tiva a l’agost de 2017 era de 44.895.

Barcelona, 19 de novembre de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
beneficiaris de la renda garantida de ciutadania a l’agost de 2019
314-05787/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 53266 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05786/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’expedients oberts i de beneficiaris de la renda garantida de 
ciutadania a l’agost de 2017
314-05788/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 53266 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05786/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals els representants del Departament d’Interior i dels Mossos 
d’Esquadra van abandonar l’acte de celebració de la patrona de la 
Guàrdia Civil
314-05833/12

Proponent: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52972 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

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 314-05833/12, us in-
formo del següent:

El comissari en cap de la Prefectura de la Policia va rebre invitació per part del di-
rector general de la Guàrdia Civil per assistir als actes amb motiu de la festivitat de la 
Verge del Pilar 2019, Patrona de la Guàrdia Civil. Aquests actes es van celebrar el dia 
9 d’octubre de 2019 a l’aquarterament de Sant Andreu de la Barca i van assistir repre-
sentants del Departament d’Interior i comandaments del cos de Mossos d’Esquadra.

Un cop va finalitzar l’acte oficial i el general de la Guàrdia Civil va ordenar la 
retirada de la bandera del pati, els representants del Departament d’Interior i coman-
daments del cos de Mossos d’Esquadra van marxar respectuosament. Ningú no va 
abandonar l’acte precipitadament. No van optar per quedar-se a la desfilada d’unitats 
ni al «vi espanyol» que se servia un cop finalitzat l’acte al poliesportiu de la caserna 
per motius d’agenda, tal com ha passat en altres ocasions.

Barcelona, 29 de novembre de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions del 
Departament d’Empresa i Coneixement per a assegurar els drets dels 
estudiants que no han secundat el tancament de les universitats
314-05847/12

Proponent: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52961 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

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 314-05847/12 us in-
formo del següent:

El Govern no ha imposat cap «lock out» a les universitats catalanes.
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Per la data en la qual es formula la pregunta, entenem que el grup parlamenta-
ri de Ciutadans es refereix a les darreres mobilitzacions universitàries, iniciades el 
proppassat 14 d’octubre, en resposta a la sentència dictada pel Tribunal Suprem, i a 
la vaga universitària posterior convocada per un sindicat d’estudiants.

Aquesta convocatòria no és diferent d’altres convocatòries que s’han produït 
en el passat, que també varen generar incomoditat en aquells que no participaven 
d’aquell moviment. La situació actual de les universitats, primer, té un seguiment 
minoritari i, segon, no és excepcional.

En aquest context, cal recordar que en el marc de l’autonomia universitària, regu-
lada per l’article 2 de la Llei orgànica 6/2001 de 21 de desembre d’universitats, i pels 
seus Estatuts i normativa de règim intern, l’exercici de dret de vaga a les universitats 
i la seva regulació interna és competència de cada universitat. La Secretaria d’Uni-
versitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement s’ha posat a disposi-
ció dels equips de govern de les universitats per allò que puguin necessitar, i hi està 
en contacte permanent, però no li correspon establir directrius.

Finalment, cal remarcar que les universitats treballen per fer compatibles dos 
drets legítims:

– El dret a la vaga, que com a dret fonamental (regulat a l’article 28 de la Cons-
titució espanyola) gaudeix de protecció especial, i les universitats han de garantir 
que es pugui exercir.

– El dret d’aquells que legítimament no volen secundar la vaga, establint mesu-
res excepcionals que minimitzin els perjudicis derivats de l’exercici del dret a vaga.

Barcelona, 26 de novembre de 2019
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’hores 
lectives que no s’han fet en l’ensenyament universitari del 14 al 18 
d’octubre de 2019
314-05848/12

Proponent: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52962 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

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 314-05848/12 us in-
formo del següent:

En el marc de l’autonomia universitària, regulada per l’article 2 de la Llei orgà-
nica 6/2001 de 21 de desembre d’universitats, i pels seus Estatuts i normativa de rè-
gim intern, l’exercici de dret de vaga a les universitats i la seva regulació interna és 
competència de cada universitat. La Secretaria d’Universitats i Recerca del Depar-
tament d’Empresa i Coneixement s’ha posat a disposició dels equips de govern de 
les universitats per allò que puguin necessitar, i hi està en contacte permanent, però 
no li correspon establir directrius.

En aquest sentit, des de la Secretaria d’Universitats i Recerca s’activa un protocol 
de seguiment sempre que hi ha una convocatòria de vaga, per poder conèixer el seu 
impacte a l’àmbit acadèmic, i així es va fer el dia 18 d’octubre.

Amb aquesta finalitat, i per al dia 18 d’octubre, es va demanar a les universitats 
que informessin de la participació en dos moments de la jornada, a les 10 i a les 13 
hores. D’acord amb la informació rebuda per part de les universitats, el seguiment 
va ser massiu a pràcticament totes les universitats catalanes, i en molts casos per 
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part dels diferents col·lectius de la comunitat acadèmica (estudiantat, professorat i 
personal d’administració i serveis).

Pel que fa a les mesures adoptades, cada universitat va prendre les que va consi-
derar necessàries, en el marc de la seva autonomia. En alguns casos es van suspen-
dre les classes; en d’altres es va mantenir l’activitat lectiva, però, es va suspendre 
l’activitat avaluadora; en d’altres es varen tancar els centres i; en altres casos, es va 
pactar recuperar més endavant les hores necessàries.

Barcelona, 26 de novembre de 2019
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el bloqueig de 
l’entrada de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona el 23 
d’octubre de 2019
314-05884/12

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52963 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

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 314-05884/12 us in-
formo del següent:

En el marc de l’autonomia universitària, regulada per l’article 2 de la Llei orgà-
nica 6/2001 de 21 de desembre d’universitats, i pels seus Estatuts i normativa de rè-
gim intern, l’exercici de dret de vaga a les universitats i la seva regulació interna és 
competència de cada universitat. La Secretaria d’Universitats i Recerca del Depar-
tament d’Empresa i Coneixement s’ha posat a disposició dels equips de govern de 
les universitats per allò que puguin necessitar, i hi està en contacte permanent, però 
no li correspon establir directrius.

Aquesta convocatòria no és diferent d’altres convocatòries que s’han produït 
en el passat, que també varen generar incomoditat en aquells que no participaven 
d’aquell moviment.

Quant a la informació del Deganat sobre els eventuals fets succeïts al centre, corres-
pon a aquest òrgan, si és el cas, comunicar-ho al Rectorat de la Universitat, el qual de-
cideix sobre les actuacions que cal dur a terme, en l’exercici de les seves competències.

Finalment, cal remarcar que les universitats treballen per fer compatibles dos 
drets legítims:

– El dret a la vaga, que com a dret fonamental (regulat a l’article 28 de la Cons-
titució espanyola) gaudeix de protecció especial, i les universitats han de garantir 
que es pugui exercir.

– El dret d’aquells que legítimament no volen secundar la vaga, establint mesu-
res excepcionals que minimitzin els perjudicis derivats de l’exercici del dret a vaga.

Barcelona, 26 de novembre de 2019
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
denúncies presentades per presumptes discriminacions sexistes en 
la selecció de personal per al Mobile World Congress del 2019
314-05915/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 53267 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

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 314-05915/12 juntament amb les: 314-05916/12, 314-05917/12, 314-05918/12, 
314-05919/12 i 314-05920/12.

Atès que les iniciatives indicades més amunt fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és ob-
jectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera con-
junta, per tal de proporcionar major cohesió a la informació i afavorir-ne la seva 
comprensió i anàlisi.

En relació al Mobile World Congress (MWC) es va presentar una denúncia a la 
Inspecció de Treball de Catalunya per discriminació per raó de sexe en l’accés en 
l’ocupació. Com a conseqüència de la denúncia, dues Inspectores de Treball van fer 
una extensa visita on es va identificar i entrevistar a promotors/es i hostes/ses; a més 
de requerir documentació i citar a vàries empreses per comparèixer posteriorment a 
les oficines de la Inspecció de Treball.

Es van obrir 14 expedients, amb un resultat de 3 requeriments i 7 propostes d’ac-
ta d’infracció:

– 4 per discriminació en l’accés a l’ocupació de 6.251 euros i 1 de 15.625,50 
euros.

– 1 proposta d’acta infracció per incompliment dels descans entre jornades de 
5.000 euros.

– 1 proposta d’acta d’infracció en matèria de seguretat i salut laboral, per incom-
pliment en falta d’entrega d’equips de protecció individual i no dur a terme les ava-
luacions de riscos i actualitzacions dels llocs de treball de 8.046 euros.

La Inspecció de Treball de Catalunya ja fa anys que realitza actuacions d’ofici a 
través d’una campanya específica que té per finalitat investigar i, si escau, sancionar 
aquelles ofertes de treball sexistes o discriminatòries per raó de sexe. Cal indicar la 
complexitat que té aquest tipus d’actuacions, sent la primera d’elles identificar les 
empreses objecte d’actuació. Per això, esdevé fonamental en aquest àmbit la compli-
citat de les organitzacions sindicals.

Barcelona, 26 de novembre 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 les situacions de 
discriminació sexista en la selecció de personal per al Mobile World 
Congress denunciades el 2019
314-05916/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 53267 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05915/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’expedients de denúncies per presumptes discriminacions sexistes 
en la selecció de personal per al Mobile World Congress del 2019 que 
s’han intruït
314-05917/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 53267 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05915/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els fets 
denunciats per presumptes discriminacions sexistes en la selecció 
de personal per al Mobile World Congress del 2019 incorren en 
conductes contractuals que no s’ajusten a la llei
314-05918/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 53267 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05915/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sancions imposades per discriminacions sexistes en la selecció de 
personal per al Mobile World Congress del 2019
314-05919/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 53267 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05915/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a evitar discriminacions sexistes en la selecció de 
personal per als congressos
314-05920/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 53267 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05915/12.

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

1.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el cost de la cobertura 
informativa de la manifestació convocada per l’Assemblea Nacional 
Catalana a Estrasburg
316-00033/12

Proponent: Daniel Serrano Coronado, del SP PPC

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 53051 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

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 Catalana de  
Mitjans Audiovisuals.

En resposta a les preguntes a respondre per escrit amb números de tramitació 
316-00033/12, 316-00034/12, 316-00035/12, 316-00036/12 i 316-00037/12, presen-
tades per l’il·lustre diputat Sr. Daniel Serrano Coronado, del Subgrup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya: 

D’acord amb el que estableix l’article 163.6 del Reglament del Parlament de Ca-
talunya, es dona resposta agrupada a les preguntes 316-00033/12 a 316-00037/12, 
atès que totes elles fan referència a un mateix assumpte i, per consegüent, a infor-
macions estretament relacionades, fet que és objectivament constatable.

Resposta
Tal com ja es va explicar en la resposta adreçada el 14 d’octubre, els mitjans de 

la CCMA no es van desplaçar ni van fer una cobertura específica amb motiu de la 
manifestació convocada per l’entitat Assemblea Nacional Catalana a Estrasburg el 
2 de juliol de 2019, sinó que es va donar cobertura, com ja s’havia fet en anteriors 
ocasions, a la constitució del Parlament Europeu, que va tenir lloc els dies 2 i 3 de 
juliol. Va ser en aquesta cobertura general que es va atendre, també, la manifestació, 
com a fet accessori del pricipal.

La cobertura informativa de la constitució del Parlament Europeu corresponent 
al 2 de juliol va tenir un cost total de 15.218,43 €, que corresponen a 9.609,43 € per 
a l’àmbit de televisió i 5.609,00 € per a l’àmbit de ràdio. Per conceptes, les despe-
ses corresponen a allotjament (3.485,00 €), desplaçaments (8.778,43 €), manutenció 
(1.675,00 €) i serveis tècnics (1.280,00 €).

Els mitjans personals desplaçats, des de l’àmbit de televisió van ser set efectius 
en tota: dos reporters, un ajudant de producció, dos redactors i dos operadors de cà-
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mera. Els mitjans personals desplaçats, des de l’àmbit de ràdio, van ser sis en total: 
quatre redactors, el corresponsal de la delegació de Brussel·les i un coordinador de 
producció.

Atentament,

Sant Joan Despí, 3 de desembre del 2019
Núria Llorach i Boladeras

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre els mitjans personals 
desplaçats a Estrasburg per a cobrir la manifestació convocada per 
l’Assemblea Nacional Catalana
316-00034/12

Proponent: Daniel Serrano Coronado, del SP PPC

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 53051 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00033/12.

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre els mitjans tècnics 
desplaçats a Estrasburg per a cobrir la manifestació convocada per 
l’Assemblea Nacional Catalana
316-00035/12

Proponent: Daniel Serrano Coronado, del SP PPC

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 53051 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00033/12.

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre l’interès informatiu que 
justifica oferir en directe la manifestació convocada per l’Assemblea 
Nacional Catalana a Estrasburg
316-00036/12

Proponent: Daniel Serrano Coronado, del SP PPC

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 53051 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00033/12.
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Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el càrrec o òrgan 
directiu que va decidir donar cobertura informativa en directe de 
la manifestació convocada per l’Assemblea Nacional Catalana a 
Estrasburg
316-00037/12

Proponent: Daniel Serrano Coronado, del SP PPC

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 53051 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00033/12.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre les entrevistes fetes després de la sentència del judici del 
procés
325-00048/12

Proponent: David Pérez Ibáñez, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 53047 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

A la Mesa del Parlament
Per donar compliment al que disposa l’article 196.1 i 7 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya sobre preguntes a respondre per escrit, i d’acord amb el que pre-
veuen els articles 163, 165 i 166 del Reglament del Parlament de Catalunya, donem 
complida resposta a la pregunta plantejada pel grup parlamentari del PSC-Units, 
amb número de tramitació de 325-00048/12, en relació al nombre d’entrevistes i 
a qui s’ha realitzat amb motiu de les conseqüències de la sentència del judici dels 
procés.

Resposta
La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals no disposa dels sistemes pel 

procés de dades, ni dels mitjans tècnics, que permetin sistematitzar la informació 
en el sentit que demana el grup parlamentari, vinculant les entrevistes i aparicions 
als mitjans públics de la CCMA amb un contingut concret o el sentit d’una deter-
minada intervenció, com és les conseqüències de la sentència del judici del procés.

Sant Joan Despí, 3 de desembre del 2019
Núria Llorach i Boladeras
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre la relació de connexions en directe i reemissions als canals 
i emissores de la Corporació en el marc de la vaga general del 18 
d’octubre de 2019
325-00051/12

Proponent: David Pérez Ibáñez, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 53229 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

A la Mesa del Parlament
Per donar compliment al que disposa l’article 196.1 i 7 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya sobre preguntes a respondre per escrit, i d’acord amb el que pre-
veuen els articles 163, 165 i 166 del Reglament del Parlament de Catalunya, donem 
complida resposta a la pregunta plantejada pel grup parlamentari del PSC-Units, 
amb número de tramitació de 325-00051/12, en relació a les connexions en directe 
i remissions efectuades el 18 d’octubre de 2019.

Resposta
En relació a la pregunta plantejada pel grup parlamentari de PSC-Units, la pro-

gramació habitual dels canals de la CCMA va quedar alterada el 18 d’octubre amb 
motiu de la convocatòria de vaga general.

S’efectuaren les següents connexions en directe: 
– 1 connexió a Martorell.
– 1 connexió a Sant Quirze del Vallès.
– 17 connexions a Barcelona.
– 4 connexió a Girona.
– 1 connexió sobre mobilitat a Catalunya.
– 1 connexió a Sant Joan Despí.
– 1 connexió a Badalona.
– 3 connexions a Lleida.
– 3 connexions a Tarragona.
– 1 connexió a Madrid.
– 1 connexió a Brussel·les.
– 1 connexió per roda de premsa a Barcelona.
– 1 connexió per roda de premsa a Madrid.
De la informació de què disposem, s’efectuaren també dues remissions en les se-

güents franges horàries: de 16:36 a 16:58 i de 19:46 a 20:29.

Sant Joan Despí, 4 de desembre del 2019
Núria Llorach i Boladeras
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre la font informativa en què es basa el director de Televisió 
de Catalunya per a afirmar que la varietat ideològica i geogràfica 
d’alguns programes és contradictòria amb la d’altres programes
325-00056/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 53048 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

A la Mesa del Parlament
Per donar compliment al que disposa l’article 196.1 i 7 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya sobre preguntes a respondre per escrit, i d’acord amb el que pre-
veuen els articles 163, 165 i 166 del Reglament del Parlament de Catalunya, donem 
complida resposta a la pregunta plantejada pel grup parlamentari del PSC-Units, 
amb número de tramitació de 325-00056/12, en relació a unes manifestacions en 
seu parlamentària del director de TVC.

Resposta
Aquesta informació, expressada en la sessió número 15 de la Comissió de Con-

trol de l’actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, es basa en les 
dades objectives i les mètriques d’audiència dels canals de TVC determinades per 
les empreses externes a la CCMA que les mesuren.

En aquest sentit, el perfil de l’espectador l’avalua atenent a l’edat, l’índex socio-
econòmic, l’habitat o nuclis de població amb més o menys habitants, i si s’és home 
o dona. Atenent a aquests grans grups, hi ha diversitat de perfils depenent dels pro-
grames.

Hi ha programes que es veuen més en ciutats de menys de 50.000 habitants i el 
percentatge d’audiència és molt gran, mentre que d’altres programes es veuen en les 
grans ciutats, les de més de 500.000 habitants. D’altra banda, en d’altres programes 
i/o espais hi ha més distancia entre el gènere, el segueixen moltes més dones que 
homes, i a l’inrevés, mentre que d’altres agraden gairebé igual als uns i als altres.

Seguint amb les diferencies d’interessos, uns altres programes presenten una au-
diència més elevada en entorns i col·lectius de persones d’índex socioeconòmic alt i 
mitja alt. En canvi d’altres tenen un seguiment on hi ha molt equilibri entre públic 
d’índex socioeconòmic mitjà i mitjà baix.

I si valorem les audiències per edats, també es registren dades força diferents 
dependent de les propostes.

TVC fa una programació per a tothom i amb aquesta voluntat que li pertoca com 
a mitjà públic, es trien els programes que han d’anar a la graella, perquè tots els 
ciutadans hi puguin trobar allò que els diverteix, que els agrada, que els interessa, 
mantenint sempre els criteris de qualitat, rigor i territorialitat.

Sant Joan Despí, 3 de desembre del 2019
Núria Llorach i Boladeras
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre la intenció de revisar el llibre d’estil de la Corporació
325-00057/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 53049 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

A la Mesa del Parlament
Per donar compliment al que disposa l’article 196.1 i 7 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya sobre preguntes a respondre per escrit, i d’acord amb el que pre-
veuen els articles 163, 165 i 166 del Reglament del Parlament de Catalunya, donem 
complida resposta a la pregunta plantejada pel grup parlamentari del PSC-Units, 
amb número de tramitació de 325-00057/12, en relació a la reforma o revisió del 
Llibre d’Estil de la CCMA.

Resposta
El Llibre d’Estil és una eina viva, en constant evolució. Durant la sessió del 29 

de novembre de 2019 de la Comissió de Control i en resposta a una pregunta del 
grup parlamentari del PSC, ja vam informar que la Comissió de Seguiment del Lli-
bre d’Estil estudia i analitza el compliment del seu contingut, eleva a les direccions 
possibles incompliments, proposa millores i estratègies de comunicació interna per 
impulsar l’ús del Llibre com a eina per a la feina diària.

Sant Joan Despí, 3 de desembre del 2019
Núria Llorach i Boladeras

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre els criteris que justifiquen la reconstrucció de la trucada del 
president de la Generalitat al president del Govern espanyol en el 
programa de TV3 30 minuts
325-00061/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 53050 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

A la Mesa del Parlament
Per donar compliment al que disposa l’article 196.1 i 7 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya sobre preguntes a respondre per escrit, i d’acord amb el que pre-
veuen els articles 163, 165 i 166 del Reglament del Parlament de Catalunya, donem 
complida resposta a la pregunta plantejada pel grup parlamentari del PSC-Units, 
amb número de tramitació de 325-00061/12, en relació a l’apartat 2.1.1.4.3 sobre 
Alteració de la realitat del Llibre d’Estil de la CCMA.

Resposta
Amb relació a la pregunta plantejada pel grup parlamentari del PSC-Units sobre 

la reconstrucció d’una trucada del President de la Generalitat de Catalunya al Presi-
dent del Govern espanyol del programa «30 minuts» del diumenge 20 d’octubre, 
cal deixar constància expressa de que, en aquest documental de no ficció, no es va 
fer cap reconstrucció dramatitzada. Els autors del documental de no ficció no van  
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fer cap alteració de la realitat ni cap reconstrucció dramatitzada. El programa «30 
minuts» mai en fa.

El director del programa va desmentir expressament aquesta qüestió al pro-
grama de Catalunya Ràdio «Estat de Gràcia», afirmant que «el càmera grava allò 
que es troba». Per facilitar la comprensió d’aquest posicionament, acompanyem la 
seva intervenció, a partir del minut 49: https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/es-
tat-de-gracia/estat-de-gracia-de-16-a-17-h-22102019/audio/1052637/

Així mateix, precisar que el contingut audiovisual a què fa referència la pregunta 
del grup parlamentari del PSC-Units opta per un estil narratiu més proper al gènere 
documental de no-ficció que al del reportatge. I el Llibre d’Estil de la CCMA li de-
dica un apartat específic (el 2.1.7 Documentals televisius). Afirmant, tot seguit, que 
en els documentals combinem informació i argumentació, i barregem els recursos 
narratius periodístics amb els recursos creatius i experimentals.

Sant Joan Despí, 3 de desembre del 2019
Núria Llorach i Boladeras

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre el nombre de casos de directius que se n’han anat a exercir 
altres responsabilitats amb una excedència forçosa
325-00063/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 53230 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

A la Mesa del Parlament
Per donar compliment al que disposa l’article 196.1 i 7 del Reglament del Par-

lament de Catalunya sobre preguntes a respondre per escrit, i d’acord amb el que 
preveuen els articles 163, 165 i 166 del Reglament del Parlament de Catalunya, do-
nem complida resposta a la pregunta plantejada pel grup parlamentari de CatECP, 
amb número de tramitació de 325-00063/12, en relació a quants casos hi ha hagut 
de personal directiu de les empreses de la CCMA que hagin marxat a exercir altres 
responsabilitats amb una excedència forçosa.

Resposta
En relació a la pregunta plantejada pel grup parlamentari de CatECP, i com 

a continuació a la resposta donada a la pregunta amb número de tramitació 325-
00046/12, ja vam informar que, en el conjunt de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, a un total de set treballadors i treballadores de la CCMA se’ls ha re-
conegut la situació legal d’excedència forçosa per designació de càrrec públic.

Com a complement a l’esmentada resposta, i atenent la nova petició plantejada 
pel grup parlamentari de CatECP, i admesa a tràmit per la Mesa del Parlament de 
Catalunya, precisem que, del conjunt dels set treballadors informats a la pregunta 
326-00046/12, a un total de tres treballadors i treballadores, personal directiu de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, se’ls ha reconegut la situació legal 
d’excedència forçosa per designació de càrrec públic.

Sant Joan Despí, 4 de desembre del 2019
Núria Llorach i Boladeras

https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/estat-de-gracia/estat-de-gracia-de-16-a-17-h-22102019/audio/1052637/
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/estat-de-gracia/estat-de-gracia-de-16-a-17-h-22102019/audio/1052637/
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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 Cimera 
del Clima a Catalunya
310-00260/12

ANUNCI: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 53299 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 09.12.2019

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 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 aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern en relació amb la Cimera del Clima a Catalunya?

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2019
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el projecte 
de Hard Rock a Vila-seca i Salou
310-00261/12

ANUNCI: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 53302 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 09.12.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, 

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: 
– Sobre la situació del projecte del Hard Rock a Vila-seca i Salou.

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el pagament 
dels ajuts de la política agrària comuna
310-00262/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 53303 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 09.12.2019

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: 
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– Sobre quina anàlisi fa el Govern relatiu al pagament dels ajuts de la PAC.

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
malalties minoritàries
310-00263/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 53304 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 09.12.2019

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 

que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, presenta al Go-
vern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre les malalties minoritàries.

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la llicència 
per a fer el casino de Hard Rock a Vila-seca i Salou
310-00264/12

ANUNCI: CARLES RIERA ALBERT, DEL SP CUP-CC

Reg. 53306 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 09.12.2019

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 163 
i 164 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal 
que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la llicència de casino a Hard Rock.

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2019
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’acció 
exterior
310-00265/12

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 53308 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 09.12.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, president 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 l’acció exterior de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2019
Carlos Carrizosa Torres, president GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la sanitat
310-00266/12

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 53309 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 09.12.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, president 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 la sanitat.

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2019
Carlos Carrizosa Torres, president GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la 
contractació administrativa
310-00267/12

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 53310 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 09.12.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, president 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 la contractació administrativa.

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2019
Carlos Carrizosa Torres, president GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
actuacions en matèria d’ocupació pública destinades a la integració 
laboral de les persones amb discapacitat
310-00268/12

ANUNCI: EDUARD PUJOL I BONELL, DEL GP JXCAT

Reg. 53313 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 09.12.2019

A la Mesa del Parlament
Eduard Pujol i Bonell, 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 les actuacions en matèria d’ocupació 

pública destinades a la integració laboral de les persones amb discapacitat?

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2019
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’estratègia 
de dinamització territorial País viu
310-00269/12

ANUNCI: EDUARD PUJOL I BONELL, DEL GP JXCAT

Reg. 53314 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 09.12.2019

A la Mesa del Parlament
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el 
Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern sobre l’estratègia de dinamització territorial 

anomenada «País Viu»?

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2019
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00153/12

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 52977 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 09.12.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, president 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 aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració fa el Molt Honorable President de la Generalitat de la situació 

política a Catalunya?

Palau del Parlament, 2 de desembre de 2019
Carlos Carrizosa Torres, president GP Cs
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00154/12

ANUNCI: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 53041 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 09.12.2019

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, d’acord amb el que 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 aquest diputat 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 de desembre de 2019
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00155/12

ANUNCI: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC

Reg. 53235 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 09.12.2019

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant del Subgrup Parlamentari del Partit 

Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 164 del Reglament del 
Parlament, formula la pregunta següent al president de la Generalitat, per tal que li 
sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Què opina el Molt Honorable President de la Generalitat de l’actual situació 

política a Catalunya?

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00156/12

ANUNCI: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 53301 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 09.12.2019

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, presidenta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 164 del Reglament del Parla-
ment, formula la pregunta següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui 
resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és l’opinió del president de la Generalitat sobre l’actual situació política?

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2019
Jéssica Albiach Satorres, presidenta GP CatECP
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
317-00157/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 53305 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 09.12.2019

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, 9 de desembre de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
317-00158/12

ANUNCI: EDUARD PUJOL I BONELL, DEL GP JXCAT

Reg. 53315 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 09.12.2019

A la Mesa del Parlament
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 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 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, 9 de desembre de 2019
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si 
l’obra Presos polítics a l’Espanya contemporània s’adiu amb els fins 
culturals del Museu de Lleida
311-01368/12

ANUNCI: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP CS

Reg. 51586 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 29.11.2019

A la Mesa de la Comissió de Cultura
Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
El Museo de Lleida es una institución al servicio del territorio y de sus habitantes 

creada mediante un convenio firmado el 1 de agosto de 1997 en forma de consorcio 
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institucional, integrado por la Generalitat de Catalunya, la Diputación y el Ayunta-
miento de Lleida, el Consell Comarcal y el Obispado de Lleida.

La tipología y objetivo de este museo siempre ha sido la preservación y exhibi-
ción del patrimonio artístico leridano con piezas que abarcan desde la Edad de Pie-
dra hasta el siglo xx y su finalidad última es convertirse en un instrumento para la 
comunidad cultural que propicie su reencuentro con el patrimonio colectivo que le 
es propio y, por tanto, con su identidad.

Dentro de sus exposiciones, existe una exposición permanente que es un recor-
rido por la historia y el patrimonio de un amplio territorio que tiene la ciudad de 
Lleida como capital, abarcando también los límites de la antigua diócesis leridana 
desde la época prehistórica hasta el siglo xx. El arte religioso se configura como la 
principal temática de la colección en cuestión.

Pero en este momento los responsables del Museo han decidido exponer una 
obra anteriormente expuesta en fechas 7 de marzo al 22 de abril de 2018, y que aho-
ra indican los mismos que dicha obra, perteneciente al Sr. Santiago Sierra, y con el 
nombre de «Presos políticos en la España contemporánea», se expondrá de manera 
permanente hasta que textualmente «se libere a los presos del procés»

La obra pretende, según Sr. Sierra «hacer visible la existencia de estos presos 
políticos al Estado español, a pesar de lo que se sostiene institucionalmente». El ar-
tista apunta que los presos «son personas encarceladas por intentar hacer públicas 
y efectivas sus ideas».

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Considera la Sra. Consellera Vilallonga que la obra «Presos políticos en la 

España contemporánea» expuesta en el Museo de Lleida, es acorde con los fines 
culturales que tiene el Museo de Lleida?

2. ¿Cuál es el coste económico desglosado que comporta esta exposición para el 
Departament de Cultura?

3. ¿Qué tipo de convenio ha firmado el Departament de Cultura con el empresa-
rio y propietario de la obra Sr. Tatxo Benet?

4. ¿Tiene el Sr. Tatxo Benet, empresario y propietario de esta obra, algún tipo de 
subvención, convenio o ayuda pública directa o indirecta aparte de las ya conocidas 
por su participación en la empresa Mediapro?

Palacio del Parlamento, 13 de noviembre de 2019
Javier Rivas Escamilla, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si la 
secretària d’Acció Exterior i de la Unió Europea va acompanyar el 
conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència en 
el viatge a Mèxic del juny del 2019
311-01401/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 52518 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 09.12.2019

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

En relación al viaje del Sr. Bosch junto con otros miembros del Govern el pasado 
mes de junio de 2019 a Ciudad de México, 
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Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Fue la Sra. Mireia Borrell, secretaria de Acció Exterior a este viaje?
En caso afirmativo, 
– ¿Se comunicó por parte del Govern de la Generalitat al Ministerio de Asuntos 

Exteriores que la Sra. Mireia Borrell fue a ese viaje, en cumplimiento de lo dispues-
to en el artículo 5 de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio 
Exterior del Estado?

Palacio del Parlamento, 26 de noviembre de 2019
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
funcionament de la plataforma e-justicia.cat
311-01402/12

ANUNCI: MANUEL RODRÍGUEZ DE L’HOTELLERIE DE FALLOIS, DEL GP CS

Reg. 52999 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 05.12.2019

A la Mesa de la Comissió de Justícia
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado del Grup Parlamentari de 

Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Par-
lamento, presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oral-
mente en comisión.

En relación al sistema informático e-justícia.cat, interesa saber a este diputado y 
a su grupo parlamentario: 

– ¿Cómo funciona esta plataforma?

Palacio del Parlamento, 21 de noviembre de 2019
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
professionals que poden accedir a la plataforma e-justicia.cat
311-01403/12

ANUNCI: MANUEL RODRÍGUEZ DE L’HOTELLERIE DE FALLOIS, DEL GP CS

Reg. 53000 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 05.12.2019

A la Mesa de la Comissió de Justícia
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado del Grup Parlamentari de 

Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Par-
lamento, presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oral-
mente en comisión.

En relación al sistema informático e-justícia.cat, interesa saber a este diputado y 
a su grupo parlamentario: 

– ¿Qué profesionales pueden acceder a ella?

Palacio del Parlamento, 21 de noviembre de 2019
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
requisits per a utilitzar la plataforma e-justicia.cat
311-01404/12

ANUNCI: MANUEL RODRÍGUEZ DE L’HOTELLERIE DE FALLOIS, DEL GP CS

Reg. 53001 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 05.12.2019

A la Mesa de la Comissió de Justícia
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado del Grup Parlamentari de 

Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Par-
lamento, presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oral-
mente en comisión.

En relación al sistema informático e-justícia.cat, interesa saber a este diputado y 
a su grupo parlamentario: 

– ¿Cuáles son los requisitos para poder utilizarla?

Palacio del Parlamento, 21 de noviembre de 2019
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si és 
preceptiu l’ús de la plataforma e-justicia.cat
311-01405/12

ANUNCI: MANUEL RODRÍGUEZ DE L’HOTELLERIE DE FALLOIS, DEL GP CS

Reg. 53002 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 05.12.2019

A la Mesa de la Comissió de Justícia
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado del Grup Parlamentari de 

Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Par-
lamento, presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oral-
mente en comisión.

En relación al sistema informático e-justícia.cat, interesa saber a este diputado y 
a su grupo parlamentario: 

– ¿Es preceptiva la utilización de la misma o se pueden utilizar otras plataformas 
vigentes en otras comunidades autónomas?

Palacio del Parlamento, 21 de noviembre de 2019
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’empresa que va crear i va posar en funcionament la plataforma 
e-justicia.cat
311-01406/12

ANUNCI: MANUEL RODRÍGUEZ DE L’HOTELLERIE DE FALLOIS, DEL GP CS

Reg. 53003 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 05.12.2019

A la Mesa de la Comissió de Justícia
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado del Grup Parlamentari de 

Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Par-
lamento, presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oral-
mente en comisión.
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En relación al sistema informático e-justícia.cat, interesa saber a este diputado y 
a su grupo parlamentario: 

– ¿Qué empresa se encargó de realizar y poner en funcionamiento la plataforma 
informática?

Palacio del Parlamento, 21 de noviembre de 2019
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost 
de la plataforma e-justicia.cat
311-01407/12

ANUNCI: MANUEL RODRÍGUEZ DE L’HOTELLERIE DE FALLOIS, DEL GP CS

Reg. 53004 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 05.12.2019

A la Mesa de la Comissió de Justícia
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado del Grup Parlamentari de 

Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Par-
lamento, presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oral-
mente en comisión.

En relación al sistema informático e-justícia.cat, interesa saber a este diputado y 
a su grupo parlamentario: 

– ¿Cuál ha sido hasta el momento el coste de la plataforma?

Palacio del Parlamento, 21 de noviembre de 2019
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’empresa que fa el manteniment de la plataforma e-justicia.cat
311-01408/12

ANUNCI: MANUEL RODRÍGUEZ DE L’HOTELLERIE DE FALLOIS, DEL GP CS

Reg. 53005 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 05.12.2019

A la Mesa de la Comissió de Justícia
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado del Grup Parlamentari de 

Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Par-
lamento, presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oral-
mente en comisión.

En relación al sistema informático e-justícia.cat, interesa saber a este diputado y 
a su grupo parlamentario: 

– ¿Qué empresa se encarga actualmente del mantenimiento de la plataforma?

Palacio del Parlamento, 21 de noviembre de 2019
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre d’usuaris de la plataforma e-justicia.cat
311-01409/12

ANUNCI: MANUEL RODRÍGUEZ DE L’HOTELLERIE DE FALLOIS, DEL GP CS

Reg. 53006 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 05.12.2019

A la Mesa de la Comissió de Justícia
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado del Grup Parlamentari de 

Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Par-
lamento, presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oral-
mente en comisión.

En relación al sistema informático e-justícia.cat, interesa saber a este diputado y 
a su grupo parlamentario: 

– ¿Cuántos usuarios la utilizan?

Palacio del Parlamento, 21 de noviembre de 2019
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’any en 
què es va implementar la plataforma e-justicia.cat
311-01410/12

ANUNCI: MANUEL RODRÍGUEZ DE L’HOTELLERIE DE FALLOIS, DEL GP CS

Reg. 53007 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 05.12.2019

A la Mesa de la Comissió de Justícia
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado del Grup Parlamentari de 

Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Par-
lamento, presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oral-
mente en comisión.

En relación al sistema informático e-justícia.cat, interesa saber a este diputado y 
a su grupo parlamentario: 

– ¿En qué año se implementó?

Palacio del Parlamento, 21 de noviembre de 2019
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado GP Cs

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autorització 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per a instal·lar 
mecanismes de videovigilància fixa o mòbil als dispositius policials
314-06251/12

FORMULACIÓ: MARIA SIRVENT ESCRIG, DEL SP CUP-CC

Reg. 52944 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
1. La Comissió de Control dels Dispositius de Videovigilància del TSJC dona 

autorització específica per instal·lar dispositius de videovigilància fixa o mòbil per 
cadascún dels dispositius policials? En el cas de la Brigada Mòbil i les ARRO es re-
gula de manera general per periodes de temps o mitjançant renovacions d’aquestes 
periodes? Com funciona el protocol per autoritzar aquestes gravacions?

2. En el cas de la unitat E-700 de la Brigada Mòbil quines són les funcions i les 
capacitats dels dispositius d’enregistrament? Es grava tot el que passa amb la càme-
ra d’alta resolució del vehicle i les càmeres que els comandaments i agents duen a 
l’uniforme? Això queda gravat en una base de dades conjunta? Les imatges que en-
registra l’helicòpter també s’envien a aquesta base de dades?

3. Els dispositius d’enregistrament inclouen un software d’intel·ligència artificial? 
Tenen capacitat per fer reconeixement facial o corporal a partir de trets prèviament 
emmagatzemats al sistema. En cas afirmatiu: quin és aquest software i quina em-
presa el va subministrar?

4. La base de dades d’aquests enregistraments està regulada i té mecanismes de 
control? S’esborren les imatges cada cert temps? L’accés a la base de dades està li-
mitat a certs responsables? Queda registre dels accessos que s’hi puguin fer?

5. Quina interacció hi ha entre bases de dades d’imatges enregistrades per Mos-
sos d’Esquadra i altres bases dades d’imatges d’altres cossos policials? Es compar-
teixen? Se’n fan còpies?

6. Com es regula la captació i l’emmagatzematge d’imatges mitjançant la video-
vigilància en el cas del sector privat? Centres comercials, grans infraestructures?

7. La tècnica del reconeixement facial mitjançant software especialitzat és legal 
implementar-la a la via pública o en recintes de pública concurrència? És legal en 
l’àmbit privat? En algun d’aquests supòsits es topa amb cap directiva europea o cap 
normativa d’àmbit estatal, autonòmic o local?

Palau del Parlament, 2 de desembre de 2019
Maria Sirvent Escrig, diputada SP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el funcionament de 
la plataforma e-justicia.cat
314-06252/12

FORMULACIÓ: MANUEL RODRÍGUEZ DE L’HOTELLERIE DE FALLOIS, DEL GP CS

Reg. 52990 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

A la Mesa del Parlamento
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado del Grup Parlamentari de 

Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con res-
puesta escrita.

En relación al sistema informático e-justícia.cat, interesa saber a este diputado y 
a su grupo parlamentario: 

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cómo funciona esta plataforma?

Palacio del Parlamento, 29 de noviembre de 2019 
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els professionals 
que poden accedir a la plataforma e-justicia.cat
314-06253/12

FORMULACIÓ: MANUEL RODRÍGUEZ DE L’HOTELLERIE DE FALLOIS, DEL GP CS

Reg. 52991 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

A la Mesa del Parlamento
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado del Grup Parlamentari de 

Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con res-
puesta escrita.

En relación al sistema informático e-justícia.cat, interesa saber a este diputado y 
a su grupo parlamentario: 

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué profesionales pueden acceder a ella?

Palacio del Parlamento, 29 de noviembre de 2019 
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els requisits per a 
utilitzar la plataforma e-justicia.cat
314-06254/12

FORMULACIÓ: MANUEL RODRÍGUEZ DE L’HOTELLERIE DE FALLOIS, DEL GP CS

Reg. 52992 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

A la Mesa del Parlamento
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado del Grup Parlamentari de 

Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con res-
puesta escrita.

En relación al sistema informático e-justícia.cat, interesa saber a este diputado y 
a su grupo parlamentario: 

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuáles son los requisitos para poder utilizarla?

Palacio del Parlamento, 29 de noviembre de 2019 
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si és preceptiu l’ús 
de la plataforma e-justicia.cat
314-06255/12

FORMULACIÓ: MANUEL RODRÍGUEZ DE L’HOTELLERIE DE FALLOIS, DEL GP CS

Reg. 52993 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

A la Mesa del Parlamento
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado del Grup Parlamentari de 

Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con res-
puesta escrita.

Fascicle tercer
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En relación al sistema informático e-justícia.cat, interesa saber a este diputado y 
a su grupo parlamentario: 

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Es preceptiva la utilización de la misma o se pueden utilizar otras plataformas 

vigentes en otras comunidades autónomas?

Palacio del Parlamento, 29 de noviembre de 2019 
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’empresa que va 
crear i va posar en funcionament la plataforma e-justicia.cat
314-06256/12

FORMULACIÓ: MANUEL RODRÍGUEZ DE L’HOTELLERIE DE FALLOIS, DEL GP CS

Reg. 52994 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

A la Mesa del Parlamento
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado del Grup Parlamentari de 

Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con res-
puesta escrita.

En relación al sistema informático e-justícia.cat, interesa saber a este diputado y 
a su grupo parlamentario: 

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué empresa se encargó de realizar y poner en funcionamiento la plataforma 

informática?

Palacio del Parlamento, 29 de noviembre de 2019 
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la 
plataforma e-justicia.cat
314-06257/12

FORMULACIÓ: MANUEL RODRÍGUEZ DE L’HOTELLERIE DE FALLOIS, DEL GP CS

Reg. 52995 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

A la Mesa del Parlamento
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado del Grup Parlamentari de 

Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con res-
puesta escrita.

En relación al sistema informático e-justícia.cat, interesa saber a este diputado y 
a su grupo parlamentario: 

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál ha sido hasta el momento el coste de la plataforma?

Palacio del Parlamento, 29 de noviembre de 2019 
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’empresa que fa el 
manteniment de la plataforma e-justicia.cat
314-06258/12

FORMULACIÓ: MANUEL RODRÍGUEZ DE L’HOTELLERIE DE FALLOIS, DEL GP CS

Reg. 52996 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

A la Mesa del Parlamento
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado del Grup Parlamentari de 

Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con res-
puesta escrita.

En relación al sistema informático e-justícia.cat, interesa saber a este diputado y 
a su grupo parlamentario: 

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué empresa se encarga actualmente del mantenimiento de la plataforma?

Palacio del Parlamento, 29 de noviembre de 2019 
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris 
de la plataforma e-justicia.cat
314-06259/12

FORMULACIÓ: MANUEL RODRÍGUEZ DE L’HOTELLERIE DE FALLOIS, DEL GP CS

Reg. 52997 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

A la Mesa del Parlamento
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado del Grup Parlamentari de 

Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con res-
puesta escrita.

En relación al sistema informático e-justícia.cat, interesa saber a este diputado y 
a su grupo parlamentario: 

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos usuarios la utilizan?

Palacio del Parlamento, 29 de noviembre de 2019 
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’any en què es va 
implementar la plataforma e-justicia.cat
314-06260/12

FORMULACIÓ: MANUEL RODRÍGUEZ DE L’HOTELLERIE DE FALLOIS, DEL GP CS

Reg. 52998 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

A la Mesa del Parlamento
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado del Grup Parlamentari de 

Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con res-
puesta escrita.
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En relación al sistema informático e-justícia.cat, interesa saber a este diputado y 
a su grupo parlamentario: 

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿En qué año se implementó?

Palacio del Parlamento, 29 de noviembre de 2019 
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desequilibri 
territorial del mapa de sales de cinema
314-06261/12

FORMULACIÓ: CONCEPCIÓN ABELLÁN CARRETERO, DEL GP CATECP

Reg. 53026 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

A la Mesa del Parlament
Concepción Abellán Carretero, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
L’Acadèmia del Cinema Català ha fet públic un informe que revela un greu des-

equilibri territorial en el mapa català de sales de cinema: en menys de 20 anys, Ca-
talunya ha passat dels 235 cinemes que hi havia l’any 2000 als 137 que hi ha hagut 
registrats el 2018; d’aquests, les sales de menys de cinc pantalles són les que més 
s’han tancat aquests darrers anys, essent bona part del centenar de sales desaparegu-
des. Sales de llarga tradició com el Casal de Cervera, el Kursal d’Igualada, els Til-
lers de Sort, el Ribagorça de Pont de Suert, el Catalunya de Manresa i el del mateix 
nom de Berga, l’Urgell de Mollerussa, els Lauren de Lleida i Reus, i tants d’altres, 
han estat un trist degoteig constant de tancaments els darrers anys.

De les pantalles supervivents, un 67% estan radicades a la província de Barce-
lona, mentre que 9 de cada 10 municipis ja no compten amb oferta cinematogràfica 
regular. D’aquesta manera, les comarques de l’Alta Ribagorça, el Moianès, el Pallars 
Sobirà, el Pla de l’Estany i La Segarra, ja no tenen cap cinema actiu i n’hi ha 7 més 
en situació de risc amb un sol cinema actiu i mono-pantalla: Vall d’Aran, Berguedà, 
Garrigues, Pallars Jussà, Pla d’Urgell, Priorat i Solsonès.

Entre les causes d’aquest desequilibri, la reconversió digital del sector, que l’any 
2014 va fer inviable la continuïtat de moltes sales, la fragmentació dels espectadors 
cap a altres finestres d’exhibició i el desequilibri territorial de l’oferta expliquen 
aquest descens en el número de cinemes. A això s’hi suma la pèrdua de subvencions 
públiques de les sales (com ha estat recentment d’actualitat al cinema Las Vegas de 
Figueres), la insuficiència dels recursos de mecenatge respecte l’exhibició i la costo-
sa adaptació de les velles sales de poble a les exigències d’excel·lència tecnològica i 
confort dels espectadors.

Tot plegat succeeix malgrat Catalunya és el quart territori europeu un índex d’as-
sistència més alt a les sales de cinema per persona i any d’Europa (2,58 entrades per 
habitant i any), només per darrera d’Irlanda, França i Estònia, i molt per sobre de la 
mitjana espanyola que és de 2,14.

En front d’això, la programació de la Federació Catalana de Cineclubs o el cir-
cuit de festivals, l’experiència del cinema itinerant del Circuit Urgellenc, en col·labo-
ració amb municipis, o el projecte cooperatiu de Zumzeig, al barri de Sants, ens de-
mostren que el cinema és part fonamental de la cultura del país, que hi ha molta gent 
disposada a treballar pel seu futur i que mereixen el recolzament del sector públic.
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– Té constància d’aquests fets el Departament de Cultura de la Generalitat i qui-
na opinió li mereix?

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2019
Concepción Abellán Carretero, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el tancament de 
sales de cinema perjudica l’equitat territorial
314-06262/12

FORMULACIÓ: CONCEPCIÓN ABELLÁN CARRETERO, DEL GP CATECP

Reg. 53027 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

A la Mesa del Parlament
Concepción Abellán Carretero, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
L’Acadèmia del Cinema Català ha fet públic un informe que revela un greu des-

equilibri territorial en el mapa català de sales de cinema: en menys de 20 anys, Ca-
talunya ha passat dels 235 cinemes que hi havia l’any 2000 als 137 que hi ha hagut 
registrats el 2018; d’aquests, les sales de menys de cinc pantalles són les que més 
s’han tancat aquests darrers anys, essent bona part del centenar de sales desaparegu-
des. Sales de llarga tradició com el Casal de Cervera, el Kursal d’Igualada, els Til-
lers de Sort, el Ribagorça de Pont de Suert, el Catalunya de Manresa i el del mateix 
nom de Berga, l’Urgell de Mollerussa, els Lauren de Lleida i Reus, i tants d’altres, 
han estat un trist degoteig constant de tancaments els darrers anys.

De les pantalles supervivents, un 67% estan radicades a la província de Barce-
lona, mentre que 9 de cada 10 municipis ja no compten amb oferta cinematogràfica 
regular. D’aquesta manera, les comarques de l’Alta Ribagorça, el Moianès, el Pallars 
Sobirà, el Pla de l’Estany i La Segarra, ja no tenen cap cinema actiu i n’hi ha 7 més 
en situació de risc amb un sol cinema actiu i mono-pantalla: Vall d’Aran, Berguedà, 
Garrigues, Pallars Jussà, Pla d’Urgell, Priorat i Solsonès.

Entre les causes d’aquest desequilibri, la reconversió digital del sector, que l’any 
2014 va fer inviable la continuïtat de moltes sales, la fragmentació dels espectadors 
cap a altres finestres d’exhibició i el desequilibri territorial de l’oferta expliquen 
aquest descens en el número de cinemes. A això s’hi suma la pèrdua de subvencions 
públiques de les sales (com ha estat recentment d’actualitat al cinema Las Vegas de 
Figueres), la insuficiència dels recursos de mecenatge respecte l’exhibició i la costo-
sa adaptació de les velles sales de poble a les exigències d’excel·lència tecnològica i 
confort dels espectadors.

Tot plegat succeeix malgrat Catalunya és el quart territori europeu un índex d’as-
sistència més alt a les sales de cinema per persona i any d’Europa (2,58 entrades per 
habitant i any), només per darrera d’Irlanda, França i Estònia, i molt per sobre de la 
mitjana espanyola que és de 2,14.

En front d’això, la programació de la Federació Catalana de Cineclubs o el cir-
cuit de festivals, l’experiència del cinema itinerant del Circuit Urgellenc, en col·labo-
ració amb municipis, o el projecte cooperatiu de Zumzeig, al barri de Sants, ens de-
mostren que el cinema és part fonamental de la cultura del país, que hi ha molta gent 
disposada a treballar pel seu futur i que mereixen el recolzament del sector públic.



BOPC 492
13 de desembre de 2019

3.25.15. Preguntes per escrit 82

– Considera el Govern que el tancament de sales de cinema perjudica l’equitat 
territorial i que ha de garantir amb la seva acció l’accés al recurs cultural que cons-
titueixen les sales de cinema?

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2019
Concepción Abellán Carretero, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
desenvolupar un pla de reequilibri territorial en matèria d’oferta de 
sales de cinema
314-06263/12

FORMULACIÓ: CONCEPCIÓN ABELLÁN CARRETERO, DEL GP CATECP

Reg. 53028 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

A la Mesa del Parlament
Concepción Abellán Carretero, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
L’Acadèmia del Cinema Català ha fet públic un informe que revela un greu des-

equilibri territorial en el mapa català de sales de cinema: en menys de 20 anys, Ca-
talunya ha passat dels 235 cinemes que hi havia l’any 2000 als 137 que hi ha hagut 
registrats el 2018; d’aquests, les sales de menys de cinc pantalles són les que més 
s’han tancat aquests darrers anys, essent bona part del centenar de sales desaparegu-
des. Sales de llarga tradició com el Casal de Cervera, el Kursal d’Igualada, els Til-
lers de Sort, el Ribagorça de Pont de Suert, el Catalunya de Manresa i el del mateix 
nom de Berga, l’Urgell de Mollerussa, els Lauren de Lleida i Reus, i tants d’altres, 
han estat un trist degoteig constant de tancaments els darrers anys.

De les pantalles supervivents, un 67% estan radicades a la província de Barce-
lona, mentre que 9 de cada 10 municipis ja no compten amb oferta cinematogràfica 
regular. D’aquesta manera, les comarques de l’Alta Ribagorça, el Moianès, el Pallars 
Sobirà, el Pla de l’Estany i La Segarra, ja no tenen cap cinema actiu i n’hi ha 7 més 
en situació de risc amb un sol cinema actiu i mono-pantalla: Vall d’Aran, Berguedà, 
Garrigues, Pallars Jussà, Pla d’Urgell, Priorat i Solsonès.

Entre les causes d’aquest desequilibri, la reconversió digital del sector, que l’any 
2014 va fer inviable la continuïtat de moltes sales, la fragmentació dels espectadors 
cap a altres finestres d’exhibició i el desequilibri territorial de l’oferta expliquen 
aquest descens en el número de cinemes. A això s’hi suma la pèrdua de subvencions 
públiques de les sales (com ha estat recentment d’actualitat al cinema Las Vegas de 
Figueres), la insuficiència dels recursos de mecenatge respecte l’exhibició i la costo-
sa adaptació de les velles sales de poble a les exigències d’excel·lència tecnològica i 
confort dels espectadors.

Tot plegat succeeix malgrat Catalunya és el quart territori europeu un índex d’as-
sistència més alt a les sales de cinema per persona i any d’Europa (2,58 entrades per 
habitant i any), només per darrera d’Irlanda, França i Estònia, i molt per sobre de la 
mitjana espanyola que és de 2,14.

En front d’això, la programació de la Federació Catalana de Cineclubs o el cir-
cuit de festivals, l’experiència del cinema itinerant del Circuit Urgellenc, en col·labo-
ració amb municipis, o el projecte cooperatiu de Zumzeig, al barri de Sants, ens de-
mostren que el cinema és part fonamental de la cultura del país, que hi ha molta gent 
disposada a treballar pel seu futur i que mereixen el recolzament del sector públic.
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– Té previst el Govern desenvolupar algun pla de reequilibri territorial en matè-
ria d’oferta de sales de cinema?

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2019
Concepción Abellán Carretero, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conveniència de 
reformar la Llei del mecenatge per a ajudar en l’exhibició de cinema
314-06264/12

FORMULACIÓ: CONCEPCIÓN ABELLÁN CARRETERO, DEL GP CATECP

Reg. 53029 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

A la Mesa del Parlament
Concepción Abellán Carretero, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
L’Acadèmia del Cinema Català ha fet públic un informe que revela un greu des-

equilibri territorial en el mapa català de sales de cinema: en menys de 20 anys, Ca-
talunya ha passat dels 235 cinemes que hi havia l’any 2000 als 137 que hi ha hagut 
registrats el 2018; d’aquests, les sales de menys de cinc pantalles són les que més 
s’han tancat aquests darrers anys, essent bona part del centenar de sales desaparegu-
des. Sales de llarga tradició com el Casal de Cervera, el Kursal d’Igualada, els Til-
lers de Sort, el Ribagorça de Pont de Suert, el Catalunya de Manresa i el del mateix 
nom de Berga, l’Urgell de Mollerussa, els Lauren de Lleida i Reus, i tants d’altres, 
han estat un trist degoteig constant de tancaments els darrers anys.

De les pantalles supervivents, un 67% estan radicades a la província de Barce-
lona, mentre que 9 de cada 10 municipis ja no compten amb oferta cinematogràfica 
regular. D’aquesta manera, les comarques de l’Alta Ribagorça, el Moianès, el Pallars 
Sobirà, el Pla de l’Estany i La Segarra, ja no tenen cap cinema actiu i n’hi ha 7 més 
en situació de risc amb un sol cinema actiu i mono-pantalla: Vall d’Aran, Berguedà, 
Garrigues, Pallars Jussà, Pla d’Urgell, Priorat i Solsonès.

Entre les causes d’aquest desequilibri, la reconversió digital del sector, que l’any 
2014 va fer inviable la continuïtat de moltes sales, la fragmentació dels espectadors 
cap a altres finestres d’exhibició i el desequilibri territorial de l’oferta expliquen 
aquest descens en el número de cinemes. A això s’hi suma la pèrdua de subvencions 
públiques de les sales (com ha estat recentment d’actualitat al cinema Las Vegas de 
Figueres), la insuficiència dels recursos de mecenatge respecte l’exhibició i la costo-
sa adaptació de les velles sales de poble a les exigències d’excel·lència tecnològica i 
confort dels espectadors.

Tot plegat succeeix malgrat Catalunya és el quart territori europeu un índex d’as-
sistència més alt a les sales de cinema per persona i any d’Europa (2,58 entrades per 
habitant i any), només per darrera d’Irlanda, França i Estònia, i molt per sobre de la 
mitjana espanyola que és de 2,14.

En front d’això, la programació de la Federació Catalana de Cineclubs o el cir-
cuit de festivals, l’experiència del cinema itinerant del Circuit Urgellenc, en col·labo-
ració amb municipis, o el projecte cooperatiu de Zumzeig, al barri de Sants, ens de-
mostren que el cinema és part fonamental de la cultura del país, que hi ha molta gent 
disposada a treballar pel seu futur i que mereixen el recolzament del sector públic.

– Considera el Govern que és convenient reformar la Llei de mecenatge per aju-
dar també a l’exhibició del cinema o preveu alguna altra mesura incentivadora per 
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ajudar els promotors públics i privats i, en especial, els ajuntaments, a fer arribar el 
cinema al màxim número de persones espectadores?

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2019
Concepción Abellán Carretero, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de la 
concessió del contracte de serveis per a la neteja de l’Hospital 
Germans Trias i Pujol, de Badalona
314-06265/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 53030 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

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 al contracte de serveis per a la neteja de l’Hospital Germans Trias i 

Pujol (Can Ruti) de Badalona: 
– En quin estat es troba la concessió del contracte de serveis per a la neteja adju-

dicat a CLECE? S’han esgotat les pròrrogues?

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’iniciar 
un nou procés de licitació del contracte de serveis per a la neteja de 
l’Hospital Germans Trias i Pujol, de Badalona
314-06266/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 53031 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

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 al contracte de serveis per a la neteja de l’Hospital Germans Trias i 

Pujol (Can Ruti) de Badalona: 
– Hi ha previsió per a iniciar el nou procés de licitació? Quina data?

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment 
que es podrà jugar sense incidents el partit entre el Futbol Club 
Barcelona i el Reial Madrid del 18 de desembre de 2019
314-06267/12

FORMULACIÓ: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP CS

Reg. 53063 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

A la Mesa del Parlament
Javier Rivas Escamilla, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Según las últimas informaciones aparecidas en prensa, determinadas entidades 

separatistas radicales realizarán acciones para evitar que se pueda jugar el partido 
de fútbol del FC Barcelona con el Real Madrid que se celebrará el 18 de diciembre. 
En base a ello: 

– ¿Piensa la Generalitat de Cataluña garantizar que el partido se pueda realizar 
sin ningún incidente?

– ¿Qué medidas de movilidad llevará a cabo la Generalitat de Cataluña para ga-
rantizar que el partido se pueda realizar con normalidad?

– ¿Qué medidas de seguridad llevará a cabo la Generalitat de Cataluña para ga-
rantizar el partido se pueda realizar con normalidad?

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2019
Javier Rivas Escamilla, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la campanya 
institucional Gran país que es va difondre a final del 2016
314-06268/12

FORMULACIÓ: MERCÈ ESCOFET SALA, DEL GP CS

Reg. 53072 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

A la Mesa del Parlament
Mercè Escofet Sala, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
D’acord amb la còpia de l’acta de la reunió de la Comissió Assessora sobre la 

Publicitat Institucional del 20 de desembre de 2018 que es va proporcionar al nostre 
Grup Parlamentari (número iniciativa: 320-01794/12), sol·licitem la següent infor-
mació: 

– Quin és el cost econòmic de la campanya institucional «Gran País» que es va 
difondre a finals de 2016?

– Quins van ser els objectius que tenia la campanya institucional «Gran País» 
que es va difondre a finals de 2016?

– Quins són els detalls de l’assignació/adjudicació de la campanya institucional 
«Gran País» que es va difondre a finals de 2016?

– Quins són els detalls dels mitjans on es va divulgar la campanya institucional 
«Gran País» que es va difondre a finals de 2016?
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– Quins són els motius pels quals la campanya institucional «Gran País» que es 
va difondre a finals de 2016, no consta a la memòria institucional de la Comissió 
Assessora sobre la Publicitat Institucional de 2016?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2019
Mercè Escofet Sala, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
no s’esmenta el castellà en un paràgraf determinat del document 
Estratègia de ciberseguretat de la Generalitat de Catalunya 2019-2022
314-06269/12

FORMULACIÓ: MERCÈ ESCOFET SALA, DEL GP CS

Reg. 53073 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

A la Mesa del Parlament
Mercè Escofet Sala, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
D’acord amb el document titulat «Estratègia de ciberseguretat de la Generalitat 

de Catalunya 2019-2022» a la pàgina 42 es pot llegir: 
Preparar la cultura i la llengua per a l’era digital. Donar suport al foment del 

català i l’aranès al món digital, en especial, en matèria de ciberseguretat.
– Tenint en compte l’esmentat, per quin motiu no s’hi esmenta la llengua caste-

llana?

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2019
Mercè Escofet Sala, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
campanyes institucionals fetes el 2018 en català, en aranès i en 
castellà
314-06270/12

FORMULACIÓ: MERCÈ ESCOFET SALA, DEL GP CS

Reg. 53074 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

A la Mesa del Parlamento
Mercè Escofet Sala, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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

D’acord amb les dades que consten a la Memòria de la Comissió Assessora sobre 
la Publicitat Institucional de l’any 2018 es van realitzar diferents campanyes publi-
citàries.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Número total de campanyes publicitàries realitzades durant l’any 2018.
– Número total de campanyes publicitàries realitzades durant l’any 2018 en català.
– Número total de campanyes publicitàries realitzades durant l’any 2018 en aranès.
– Número total de campanyes publicitàries realitzades durant l’any 2018 en castellà.

Palacio del Parlamento, 7 de noviembre de 2019 
Mercè Escofet Sala, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
treballadors de les entitats del sector públic institucional de 
l’Administració de la Generalitat
314-06271/12

FORMULACIÓ: JOSÉ MARÍA CANO NAVARRO, DEL GP CS

Reg. 53103 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

A la Mesa del Parlamento
José María Cano Navarro, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

En relación a las entidades del sector público institucional de la Administración 
de la Generalitat de Cataluña interesa saber a este diputado y a su grupo parlamen-
tario: 

– ¿Cuál es el número de trabajadores de dichas entidades del sector público ins-
titucional? Se solicita la información desglosada por: (i) tipo de vinculación, (fun-
cionario o laboral), (ii) por grupo y nivel en el caso de los funcionarios y categoría 
en el de los laborales y (iii) tipo de entidad del sector público institucional, a 31 de 
diciembre de 2019.

– ¿Cuál es el importe total de la liquidación del capítulo I de cado uno de estos 
entes instrumentales?

Palacio del Parlamento, 3 de diciembre de 2019 
José María Cano Navarro, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pes del sector de 
l’automòbil en l’economia de Catalunya
314-06272/12

FORMULACIÓ: JOSÉ MARÍA CANO NAVARRO, DEL GP CS

Reg. 53104 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

A la Mesa del Parlamento
José María Cano Navarro, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué peso tiene en la economía de nuestra comunidad autónoma el sector del 

automóvil? Se solicita la información desglosada por: (i) volumen de negocio; (ii) 
número de puestos de trabajadores directos e indirectos; (iii) porcentaje anual sobre 
el PIB; (iv) volumen anual de importaciones; (v) volumen anual de exportaciones.

– ¿Qué peso tiene en la economía de nuestra comunidad autónoma la empresa 
Seat? Se solicita la información desglosada por: (i) volumen de negocio; (ii) número 
de puestos de trabajadores directos e indirectos; (iii) porcentaje anual sobre el PIB; 
(iv) volumen anual de importaciones; (v) volumen anual de exportaciones.

– ¿Qué peso tiene en la economía de nuestra comunidad autónoma la empresa 
Nissan? Se solicita la información desglosada por: (i) volumen de negocio; (ii) nú-
mero de puestos de trabajadores directos e indirectos; (iii) porcentaje anual sobre 
el PIB; (iv) volumen anual de importaciones; (v) volumen anual de exportaciones.

Palacio del Parlamento, 21 de noviembre de 2019 
José María Cano Navarro, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pes de la Lliga de 
Futbol Professional en l’economia
314-06273/12

FORMULACIÓ: JOSÉ MARÍA CANO NAVARRO, DEL GP CS

Reg. 53105 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

A la Mesa del Parlamento
José María Cano Navarro, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué peso tiene en nuestra economía la Liga de Fútbol Profesional? Se solicita 

la información desglosada por: (i) volumen de negocio; (ii) número de trabajadores 
puestos de trabajadores directos e indirectos; (iii) porcentaje anual sobre el PIB; y 
(iv) volumen anual de exportaciones.

Palacio del Parlamento, 21 de noviembre de 2019 
José María Cano Navarro, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment del 
funcionament del Mobile Capital Barcelona del 2020
314-06274/12

FORMULACIÓ: JOSÉ MARÍA CANO NAVARRO, DEL GP CS

Reg. 53106 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

A la Mesa del Parlamento
José María Cano Navarro, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
Según las últimas informaciones aparecidas en prensa, el Mobile Capital Barce-

lona podría trasladarse a Lisboa en los próximos años, a causa de la inestabilidad 
existente en Cataluña. En base a ello: 

– ¿Piensa la Generalitat de Cataluña garantizar el correcto funcionamiento del 
Mobile Capital Barcelona en el 2020?

– ¿Qué medidas de movilidad llevará a cabo la Generalitat de Cataluña para ga-
rantizar el correcto funcionamiento del Mobile Capital Barcelona en el 2020?

– ¿Qué medidas de seguridad llevará a cabo la Generalitat de Cataluña para ga-
rantizar el correcto funcionamiento del Mobile Capital Barcelona en el 2020?

– ¿La Generalitat de Cataluña tiene constancia de preocupaciones del sector? 
¿Cuáles son esas preocupaciones?

– ¿Qué peso tiene en la economía de nuestra comunidad autónoma el Mobile Ca-
pital Barcelona? Se solicita la información desglosada por: (i) volumen de negocio; 
(ii) número de puestos de trabajadores directos e indirectos; (iii) porcentaje anual 
sobre el PIB; (iv) volumen anual de importaciones; (v) volumen anual de exporta-
ciones.

Palacio del Parlamento, 21 de noviembre de 2019 
José María Cano Navarro, diputado GP Cs



BOPC 492
13 de desembre de 2019

3.25.15. Preguntes per escrit 89 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
treballadors públics que van seguir la vaga general del 18 d’octubre 
de 2019
314-06275/12

FORMULACIÓ: JOSÉ MARÍA CANO NAVARRO, DEL GP CS

Reg. 53107 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

A la Mesa del Parlament
José María Cano Navarro, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– ¿Cuál ha sido el número de trabajadores públicos que se acogieron a la huelga 

general celebrada el 18 de octubre del 2019?
– ¿Cuál es el número total de trabajadores que acogieron a la huelga general ce-

lebrada el 18 de octubre del 2019? Se solicita la información desglosada por sectores 
y número de trabajadores.

– ¿Cuál ha sido el número de trabajadores públicos que se acogieron a la huelga 
general celebrada el 21 de diciembre del 2018?

– ¿Cuál es el número total de trabajadores que acogieron a la huelga general ce-
lebrada el 21 de diciembre del 2018? Se solicita la información desglosada por sec-
tores y número de trabajadores.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2019
José María Cano Navarro, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals el president de la Generalitat no va assistir al lliurament dels 
Premis Ferrer Salat
314-06276/12

FORMULACIÓ: JOSÉ MARÍA CANO NAVARRO, DEL GP CS

Reg. 53108 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

A la Mesa del Parlamento
José María Cano Navarro, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuáles son los motivos por los que el Sr. Quim Torra no asistió a la entrega 

de los premios Ferrer Salat?

Palacio del Parlamento, 21 de noviembre de 2019 
José María Cano Navarro, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera com la 
variació de l’1% del producte interior brut afecta l’ocupació
314-06277/12

FORMULACIÓ: JOSÉ MARÍA CANO NAVARRO, DEL GP CS

Reg. 53109 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

A la Mesa del Parlamento
José María Cano Navarro, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
Según los estudios económicos de la Generalitat: 
– ¿Cómo afecta al empleo catalán la subida o bajada del 1% de PIB? Desglose 

por número de puestos de trabajo estimado.

Palacio del Parlamento, 21 de noviembre de 2019 
José María Cano Navarro, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import que els fons 
europeus han assignat a Catalunya en el període 2012-2019
314-06278/12

FORMULACIÓ: JOSÉ MARÍA CANO NAVARRO, DEL GP CS

Reg. 53110 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

A la Mesa del Parlamento
José María Cano Navarro, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es la cantidad asignada por los fondos europeos a Cataluña en el período 

2012 al 2019? Se solicita la información desglosada por años y por tipo de fondo.

Palacio del Parlamento, 3 de diciembre de 2019 
José María Cano Navarro, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pes del programa 
de l’Institut de Gent Gran i Serveis Socials (Imserso) en l’economia
314-06279/12

FORMULACIÓ: JOSÉ MARÍA CANO NAVARRO, DEL GP CS

Reg. 53111 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

A la Mesa del Parlamento
José María Cano Navarro, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué peso tiene en nuestra economía el programa del Imserso? Se solicita la 

información desglosada por: (i) número de viajeros y (ii) número de pernoctaciones.

Palacio del Parlamento, 3 de diciembre de 2019 
José María Cano Navarro, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de vols i 
de viatgers durant l’octubre i el novembre del període 2017-2019
314-06280/12

FORMULACIÓ: JOSÉ MARÍA CANO NAVARRO, DEL GP CS

Reg. 53112 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

A la Mesa del Parlamento
José María Cano Navarro, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos vuelos fueron cancelados en el mes de octubre y noviembre del 2019, 

2018 y 2017? Se solicita la información desglosada por años.
– ¿Cuántos viajeros llegaron a Cataluña en el mes de octubre y noviembre del 

2019, 2018, y 2017? Se solicita la información desglosada por años.
– ¿Cuántos vuelos aterrizaron en Cataluña en el mes de octubre y noviembre del 

2019, 2018 y 2017? Se solicita la información desglosada por años.
– ¿Cuántos vuelos despegaron en Cataluña en el mes de octubre y noviembre del 

2019, 2018 y 2017? Se solicita la información desglosada por años.

Palacio del Parlamento, 3 de diciembre de 2019 
José María Cano Navarro, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’hectàrees de conreu superintensiu d’olivera i sobre el nombre 
d’hectàrees en què es fa recol·lecció mecanitzada nocturna
314-06281/12

FORMULACIÓ: MARC PARÉS FRANZI, DEL GP CATECP

Reg. 53177 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

A la Mesa del Parlament
Marc Parés Franzi, 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.

Les noves pràctiques agrícoles en els conreus d’oliveres suposen nous reptes per 
a la conservació de la biodiversitat. Entre aquestes noves tècniques destaca la inten-
sificació de les plantacions (major densitat de plantació, amb menor distància entre 
peus i entre línies), que es caracteritza per la formació de línies continues d’oliveres 
amb una dimensió màxima d’amplada i alçada per tal que l’oliva pugui ser collida 
mitjançant una màquina cavalcant que passa per damunt de les oliveres. La gestió 
d’aquest tipus de conreus es realitza sovint, tot i que no sempre, mitjançant recol·lec-
ció mecanitzada nocturna, doncs les màquines disposen d’il·luminació suficient com 
per fer aquesta tasca de nit.

Des de principis de 2018 han sortit a la llum nombrosos indicis de mort acciden-
tal d’aus en la recol·lecció mecanitzada nocturna en cultius superintensius d’oliveres, 
que podria estar ocasionant un greu impacte sobre la biodiversitat d’aus del país, es-
sent com és Catalunya lloc de pas i de hivernada de milions d’aus que nidifiquen al 
centre i nord d’Europa. De fet, aquesta pràctica podria afectar indiscriminadament 
a espècies d’aus catalogades com a fauna salvatge autòctona protegida pel Decret 
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Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de protec-
ció dels animals.

Enfront aquesta problemàtica, diverses Comunitats Autònomes han pres mesu-
res cautelars i han prohibit aquest tipus de recol·lecció. No tenim constància que el 
Govern de la Generalitat hagi emprès cap mesura al respecte.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quantes hectàrees de cultiu superintensiu d’oliveres hi ha a Catalunya i en 

quantes d’elles es fa recol·lecció mecanitzada nocturna?

Palau del Parlament, 4 de desembre de 2019
Marc Parés Franzi, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la recol·lecció 
mecanitzada nocturna d’olives s’ajusta als objectius socials i 
ambientals del model d’agricultura que vol promoure
314-06282/12

FORMULACIÓ: MARC PARÉS FRANZI, DEL GP CATECP

Reg. 53178 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

A la Mesa del Parlament
Marc Parés Franzi, 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.

Les noves pràctiques agrícoles en els conreus d’oliveres suposen nous reptes per 
a la conservació de la biodiversitat. Entre aquestes noves tècniques destaca la inten-
sificació de les plantacions (major densitat de plantació, amb menor distància entre 
peus i entre línies), que es caracteritza per la formació de línies continues d’oliveres 
amb una dimensió màxima d’amplada i alçada per tal que l’oliva pugui ser collida 
mitjançant una màquina cavalcant que passa per damunt de les oliveres. La gestió 
d’aquest tipus de conreus es realitza sovint, tot i que no sempre, mitjançant recol·lec-
ció mecanitzada nocturna, doncs les màquines disposen d’il·luminació suficient com 
per fer aquesta tasca de nit.

Des de principis de 2018 han sortit a la llum nombrosos indicis de mort acciden-
tal d’aus en la recol·lecció mecanitzada nocturna en cultius superintensius d’oliveres, 
que podria estar ocasionant un greu impacte sobre la biodiversitat d’aus del país, es-
sent com és Catalunya lloc de pas i de hivernada de milions d’aus que nidifiquen al 
centre i nord d’Europa. De fet, aquesta pràctica podria afectar indiscriminadament 
a espècies d’aus catalogades com a fauna salvatge autòctona protegida pel Decret 
Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de protec-
ció dels animals.

Enfront aquesta problemàtica, diverses Comunitats Autònomes han pres mesu-
res cautelars i han prohibit aquest tipus de recol·lecció. No tenim constància que el 
Govern de la Generalitat hagi emprès cap mesura al respecte.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– La recol·lecció mecanitzada nocturna d’olives és una pràctica que s’ajusta als 

objectius socials i ambientals del model d’agricultura que el Govern de la Generali-
tat vol promoure a Catalunya?

Palau del Parlament, 4 de desembre de 2019
Marc Parés Franzi, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis relatius 
als efectes del conreu superintensiu d’oliveres en la preservació de 
l’avifauna
314-06283/12

FORMULACIÓ: MARC PARÉS FRANZI, DEL GP CATECP

Reg. 53179 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

A la Mesa del Parlament
Marc Parés Franzi, 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.

Les noves pràctiques agrícoles en els conreus d’oliveres suposen nous reptes per 
a la conservació de la biodiversitat. Entre aquestes noves tècniques destaca la inten-
sificació de les plantacions (major densitat de plantació, amb menor distància entre 
peus i entre línies), que es caracteritza per la formació de línies continues d’oliveres 
amb una dimensió màxima d’amplada i alçada per tal que l’oliva pugui ser collida 
mitjançant una màquina cavalcant que passa per damunt de les oliveres. La gestió 
d’aquest tipus de conreus es realitza sovint, tot i que no sempre, mitjançant recol·lec-
ció mecanitzada nocturna, doncs les màquines disposen d’il·luminació suficient com 
per fer aquesta tasca de nit.

Des de principis de 2018 han sortit a la llum nombrosos indicis de mort acciden-
tal d’aus en la recol·lecció mecanitzada nocturna en cultius superintensius d’oliveres, 
que podria estar ocasionant un greu impacte sobre la biodiversitat d’aus del país, es-
sent com és Catalunya lloc de pas i de hivernada de milions d’aus que nidifiquen al 
centre i nord d’Europa. De fet, aquesta pràctica podria afectar indiscriminadament 
a espècies d’aus catalogades com a fauna salvatge autòctona protegida pel Decret 
Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de protec-
ció dels animals.

Enfront aquesta problemàtica, diverses Comunitats Autònomes han pres mesu-
res cautelars i han prohibit aquest tipus de recol·lecció. No tenim constància que el 
Govern de la Generalitat hagi emprès cap mesura al respecte.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El Govern de la Generalitat ha realitzat o té previst realitzar algun estudi o in-

forme d’experts sobre la incidència del cultiu superintensiu d’oliveres, i en especial 
de la recollida d’olives, en la preservació de l’avifauna i en el compliment de les di-
rectives europees de protecció de la biodiversitat?

Palau del Parlament, 4 de desembre de 2019
Marc Parés Franzi, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
que s’apliquen per a aturar la mort accidental d’ocells durant la 
recol·lecció nocturna mecanitzada en conreus superintensius 
d’oliveres
314-06284/12

FORMULACIÓ: MARC PARÉS FRANZI, DEL GP CATECP

Reg. 53180 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

A la Mesa del Parlament
Marc Parés Franzi, 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.

Les noves pràctiques agrícoles en els conreus d’oliveres suposen nous reptes per 
a la conservació de la biodiversitat. Entre aquestes noves tècniques destaca la inten-
sificació de les plantacions (major densitat de plantació, amb menor distància entre 
peus i entre línies), que es caracteritza per la formació de línies continues d’oliveres 
amb una dimensió màxima d’amplada i alçada per tal que l’oliva pugui ser collida 
mitjançant una màquina cavalcant que passa per damunt de les oliveres. La gestió 
d’aquest tipus de conreus es realitza sovint, tot i que no sempre, mitjançant recol·lec-
ció mecanitzada nocturna, doncs les màquines disposen d’il·luminació suficient com 
per fer aquesta tasca de nit.

Des de principis de 2018 han sortit a la llum nombrosos indicis de mort acciden-
tal d’aus en la recol·lecció mecanitzada nocturna en cultius superintensius d’oliveres, 
que podria estar ocasionant un greu impacte sobre la biodiversitat d’aus del país, es-
sent com és Catalunya lloc de pas i de hivernada de milions d’aus que nidifiquen al 
centre i nord d’Europa. De fet, aquesta pràctica podria afectar indiscriminadament 
a espècies d’aus catalogades com a fauna salvatge autòctona protegida pel Decret 
Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de protec-
ció dels animals.

Enfront aquesta problemàtica, diverses Comunitats Autònomes han pres mesu-
res cautelars i han prohibit aquest tipus de recol·lecció. No tenim constància que el 
Govern de la Generalitat hagi emprès cap mesura al respecte.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El Govern de la Generalitat està aplicant alguna mesura per fer front a la pro-

blemàtica de la mort accidental d’aus en la recol·lecció nocturna mecanitzada en 
cultius superintensius d’oliveres?

Palau del Parlament, 4 de desembre de 2019
Marc Parés Franzi, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la cobertura de la 
televisió digital terrestre a cada comarca
314-06285/12

FORMULACIÓ: MARTA MORETA ROVIRA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 53199 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

A la Mesa del Parlament
Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la cobertura de TDT a cadascuna de les comarques de Catalunya? 

(Desglossar les dades per comarques i municipis).

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2019
Marta Moreta Rovira, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la cobertura de fibra 
òptica a cada comarca
314-06286/12

FORMULACIÓ: MARTA MORETA ROVIRA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 53200 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

A la Mesa del Parlament
Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la cobertura de fibra òptica a cadascuna de les comarques de Catalu-

nya? (Desglossar les dades per comarques i municipis).

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2019
Marta Moreta Rovira, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris del 
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació per a la 
connexió dels municipis a la xarxa de fibra òptica
314-06287/12

FORMULACIÓ: MARTA MORETA ROVIRA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 53201 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

A la Mesa del Parlament
Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els criteris que té el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de 

la Informació (CTTI) per la connexió dels municipis de Catalunya a la xarxa de fi-
bra òptica?

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2019
Marta Moreta Rovira, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’inici de les obres 
de la nova escola de Pinyana, a Lleida
314-06288/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 53202 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui contestada amb resposta escrita.
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El Departament d’Educació té previst iniciar la construcció del nou centre edu-
catiu de primària de Pinyana a Lleida. És un equipament llargament reivindicat, 
després de molts anys de funcionament de l’escola amb mòduls prefabricats. Davant 
la imminent construcció del nou edifici públic educatiu a Lleida, interessa saber a 
aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

– Quan té previst el Govern començar les obres de la nova escola de Pinyana de 
Lleida?

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2019
Esther Niubó Cidoncha, Òscar Ordeig i Molist, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost i el 
calendari previstos per a la construcció de la nova escola de Pinyana, 
a Lleida
314-06289/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 53203 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

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

El Departament d’Educació té previst iniciar la construcció del nou centre edu-
catiu de primària de Pinyana a Lleida. És un equipament llargament reivindicat, 
després de molts anys de funcionament de l’escola amb mòduls prefabricats. Davant 
la imminent construcció del nou edifici públic educatiu a Lleida, interessa saber a 
aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

– Quin pressupost i calendari té previst destinar el Govern per la construcció 
d’aquest nou centre?

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2019
Esther Niubó Cidoncha, Òscar Ordeig i Molist, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de l’impost 
de construccions i obres de la nova escola de Pinyana, a Lleida
314-06290/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 53204 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

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

El Departament d’Educació té previst iniciar la construcció del nou centre edu-
catiu de primària de Pinyana a Lleida. És un equipament llargament reivindicat, 
després de molts anys de funcionament de l’escola amb mòduls prefabricats. Davant 
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la imminent construcció del nou edifici públic educatiu a Lleida, interessa saber a 
aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

– Quin import de l’Impost de Construccions i Obres tindrà aquesta obra?

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2019
Esther Niubó Cidoncha, Òscar Ordeig i Molist, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de fer 
efectiu l’impost de construccions i obres a l’Ajuntament de Lleida
314-06291/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 53205 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

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

El Departament d’Educació té previst iniciar la construcció del nou centre edu-
catiu de primària de Pinyana a Lleida. És un equipament llargament reivindicat, 
després de molts anys de funcionament de l’escola amb mòduls prefabricats. Davant 
la imminent construcció del nou edifici públic educatiu a Lleida, interessa saber a 
aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

– Té previst el Govern fer efectiu l’impost de Construccions i Obres d’aquesta 
construcció a l’Ajuntament de Lleida?

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2019
Esther Niubó Cidoncha, Òscar Ordeig i Molist, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de fer 
algun conveni per al finançament de les obres de construcció de la 
nova escola de Pinyana, a Lleida
314-06292/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 53206 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

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

El Departament d’Educació té previst iniciar la construcció del nou centre edu-
catiu de primària de Pinyana a Lleida. És un equipament llargament reivindicat, 
després de molts anys de funcionament de l’escola amb mòduls prefabricats. Davant 
la imminent construcció del nou edifici públic educatiu a Lleida, interessa saber a 
aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
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– Té previst el Govern fer algun tipus d’acord o conveni pel finançament de l’obra 
de l’escola?

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2019
Esther Niubó Cidoncha, Òscar Ordeig i Molist, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
pagament de les despeses de construcció i posada en funcionament 
de la nova escola de Pinyana, a Lleida
314-06293/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 53207 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

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

El Departament d’Educació té previst iniciar la construcció del nou centre edu-
catiu de primària de Pinyana a Lleida. És un equipament llargament reivindicat, 
després de molts anys de funcionament de l’escola amb mòduls prefabricats. Davant 
la imminent construcció del nou edifici públic educatiu a Lleida, interessa saber a 
aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

– Té previst el Govern pagar totes les despeses de construcció i posada en fun-
cionament del centre educatiu en qüestió? Inclòs els impostos, taxes i altres tributs?

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2019
Esther Niubó Cidoncha, Òscar Ordeig i Molist, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la nova pròrroga de 
la llicència del Casino del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i 
Salou (Tarragonès)
314-06294/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CATECP

Reg. 53212 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat, Yolanda López Fernández, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui contestada amb resposta escrita.

Diversos mitjans de comunicació recullen que el Govern de la Generalitat, con-
cretament el Departament d’Economia a través de la Direcció de Jocs i Tributs, ha 
decidit prorrogar tres mesos més la llicència per el casino que ha de tenir el complex 
conegut com a Hard-Rock, antic BCN-World.

Aquesta nova pròrroga és la segona que es produeix després d’una inicial de 6 
mesos, i es produeix 1 dia abans, segons la Generalitat, que s’acabi el termini, tot i 
que diverses entitats ecologistes van denunciar la darrera setmana de novembre que 
aquesta ja havia caducat el 25 de novembre.
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Segons ha confirmat la Generalitat a diferents mitjans d’informació aquesta nova 
pròrroga s’ha concedit a instàncies del propietari de la llicència, tot i que sembla-
ria que les negociacions per la compra dels terrenys estarien encallades degut a la 
discussió entre els diferents agents sobre qui hauria d’assumir possibles sentències 
judicials en favor dels propietaris dels terrenys on es construiria el projecte i que en 
el seu dia varen ser expropiats.

La Generalitat tenia previst que les obres del projecte s’iniciessin el passat mes 
de juny, malgrat encara no s’ha iniciat la construcció de cap dels dos hotels, les su-
perfícies comercials, el casino, les zones de restauració y una gran sala de concerts.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– És cert que el Govern de la Generalitat ha decidit prorrogar de nou la llicèn-

cia per al Casino del Centre Recreatiu i Turístic de Vilaseca i Salou, conegut com 
a Hard Rock?

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2019
David Cid Colomer, Yolanda López Fernández, diputats GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el propietari de 
la llicència del Casino del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i 
Salou (Tarragonès) ha reclamat la segona pròrroga
314-06295/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CATECP

Reg. 53213 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat, Yolanda López Fernández, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui contestada amb resposta escrita.

Diversos mitjans de comunicació recullen que el Govern de la Generalitat, con-
cretament el Departament d’Economia a través de la Direcció de Jocs i Tributs, ha 
decidit prorrogar tres mesos més la llicència per el casino que ha de tenir el complex 
conegut com a Hard-Rock, antic BCN-World.

Aquesta nova pròrroga és la segona que es produeix després d’una inicial de 6 
mesos, i es produeix 1 dia abans, segons la Generalitat, que s’acabi el termini, tot i 
que diverses entitats ecologistes van denunciar la darrera setmana de novembre que 
aquesta ja havia caducat el 25 de novembre.

Segons ha confirmat la Generalitat a diferents mitjans d’informació aquesta nova 
pròrroga s’ha concedit a instàncies del propietari de la llicència, tot i que sembla-
ria que les negociacions per la compra dels terrenys estarien encallades degut a la 
discussió entre els diferents agents sobre qui hauria d’assumir possibles sentències 
judicials en favor dels propietaris dels terrenys on es construiria el projecte i que en 
el seu dia varen ser expropiats.

La Generalitat tenia previst que les obres del projecte s’iniciessin el passat mes 
de juny, malgrat encara no s’ha iniciat la construcció de cap dels dos hotels, les su-
perfícies comercials, el casino, les zones de restauració y una gran sala de concerts.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Ha estat el propietari de la llicència qui ha reclamat aquesta segona pròrroga?

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2019
David Cid Colomer, Yolanda López Fernández, diputats GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de caducitat 
de la llicència del Casino del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i 
Salou (Tarragonès)
314-06296/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CATECP

Reg. 53214 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat, Yolanda López Fernández, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui contestada amb resposta escrita.

Diversos mitjans de comunicació recullen que el Govern de la Generalitat, con-
cretament el Departament d’Economia a través de la Direcció de Jocs i Tributs, ha 
decidit prorrogar tres mesos més la llicència per el casino que ha de tenir el complex 
conegut com a Hard-Rock, antic BCN-World.

Aquesta nova pròrroga és la segona que es produeix després d’una inicial de 6 
mesos, i es produeix 1 dia abans, segons la Generalitat, que s’acabi el termini, tot i 
que diverses entitats ecologistes van denunciar la darrera setmana de novembre que 
aquesta ja havia caducat el 25 de novembre.

Segons ha confirmat la Generalitat a diferents mitjans d’informació aquesta nova 
pròrroga s’ha concedit a instàncies del propietari de la llicència, tot i que sembla-
ria que les negociacions per la compra dels terrenys estarien encallades degut a la 
discussió entre els diferents agents sobre qui hauria d’assumir possibles sentències 
judicials en favor dels propietaris dels terrenys on es construiria el projecte i que en 
el seu dia varen ser expropiats.

La Generalitat tenia previst que les obres del projecte s’iniciessin el passat mes 
de juny, malgrat encara no s’ha iniciat la construcció de cap dels dos hotels, les su-
perfícies comercials, el casino, les zones de restauració y una gran sala de concerts.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin dia en concret caducava la llicència per al Casino novament ampliada per 

la Direcció General de Jocs i Tributs de la Generalitat?

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2019
David Cid Colomer, Yolanda López Fernández, diputats GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la legalitat de la 
concessió d’una segona pròrroga al Casino del Centre Recreatiu i 
Turístic de Vila-seca i Salou (Tarragonès)
314-06297/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CATECP

Reg. 53215 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat, Yolanda López Fernández, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui contestada amb resposta escrita.
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Diversos mitjans de comunicació recullen que el Govern de la Generalitat, con-
cretament el Departament d’Economia a través de la Direcció de Jocs i Tributs, ha 
decidit prorrogar tres mesos més la llicència per el casino que ha de tenir el complex 
conegut com a Hard-Rock, antic BCN-World.

Aquesta nova pròrroga és la segona que es produeix després d’una inicial de 6 
mesos, i es produeix 1 dia abans, segons la Generalitat, que s’acabi el termini, tot i 
que diverses entitats ecologistes van denunciar la darrera setmana de novembre que 
aquesta ja havia caducat el 25 de novembre.

Segons ha confirmat la Generalitat a diferents mitjans d’informació aquesta nova 
pròrroga s’ha concedit a instàncies del propietari de la llicència, tot i que sembla-
ria que les negociacions per la compra dels terrenys estarien encallades degut a la 
discussió entre els diferents agents sobre qui hauria d’assumir possibles sentències 
judicials en favor dels propietaris dels terrenys on es construiria el projecte i que en 
el seu dia varen ser expropiats.

La Generalitat tenia previst que les obres del projecte s’iniciessin el passat mes 
de juny, malgrat encara no s’ha iniciat la construcció de cap dels dos hotels, les su-
perfícies comercials, el casino, les zones de restauració y una gran sala de concerts.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Considera la Generalitat que pot concedir una nova pròrroga o, com afirma 

Aturem Barcelona World, legalment només es podia concedir una sola vegada?

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2019
David Cid Colomer, Yolanda López Fernández, diputats GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per 
a concedir una segona pròrroga al Casino del Centre Recreatiu i 
Turístic de Vila-seca i Salou (Tarragonès)
314-06298/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CATECP

Reg. 53216 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat, Yolanda López Fernández, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui contestada amb resposta escrita.

Diversos mitjans de comunicació recullen que el Govern de la Generalitat, con-
cretament el Departament d’Economia a través de la Direcció de Jocs i Tributs, ha 
decidit prorrogar tres mesos més la llicència per el casino que ha de tenir el complex 
conegut com a Hard-Rock, antic BCN-World.

Aquesta nova pròrroga és la segona que es produeix després d’una inicial de 6 
mesos, i es produeix 1 dia abans, segons la Generalitat, que s’acabi el termini, tot i 
que diverses entitats ecologistes van denunciar la darrera setmana de novembre que 
aquesta ja havia caducat el 25 de novembre.

Segons ha confirmat la Generalitat a diferents mitjans d’informació aquesta nova 
pròrroga s’ha concedit a instàncies del propietari de la llicència, tot i que sembla-
ria que les negociacions per la compra dels terrenys estarien encallades degut a la 
discussió entre els diferents agents sobre qui hauria d’assumir possibles sentències 
judicials en favor dels propietaris dels terrenys on es construiria el projecte i que en 
el seu dia varen ser expropiats.
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La Generalitat tenia previst que les obres del projecte s’iniciessin el passat mes 
de juny, malgrat encara no s’ha iniciat la construcció de cap dels dos hotels, les su-
perfícies comercials, el casino, les zones de restauració y una gran sala de concerts.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els motius per part de la Generalitat per concedir aquesta nova 

pròrroga? És una nova fugida endavant?

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2019
David Cid Colomer, Yolanda López Fernández, diputats GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació de 
Criteria en les converses entre el propietari de la llicència del Casino 
del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou (Tarragonès) i el 
Govern per a la concessió d’una nova pròrroga
314-06299/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CATECP

Reg. 53217 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat, Yolanda López Fernández, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui contestada amb resposta escrita.

Diversos mitjans de comunicació recullen que el Govern de la Generalitat, con-
cretament el Departament d’Economia a través de la Direcció de Jocs i Tributs, ha 
decidit prorrogar tres mesos més la llicència per el casino que ha de tenir el complex 
conegut com a Hard-Rock, antic BCN-World.

Aquesta nova pròrroga és la segona que es produeix després d’una inicial de 6 
mesos, i es produeix 1 dia abans, segons la Generalitat, que s’acabi el termini, tot i 
que diverses entitats ecologistes van denunciar la darrera setmana de novembre que 
aquesta ja havia caducat el 25 de novembre.

Segons ha confirmat la Generalitat a diferents mitjans d’informació aquesta nova 
pròrroga s’ha concedit a instàncies del propietari de la llicència, tot i que sembla-
ria que les negociacions per la compra dels terrenys estarien encallades degut a la 
discussió entre els diferents agents sobre qui hauria d’assumir possibles sentències 
judicials en favor dels propietaris dels terrenys on es construiria el projecte i que en 
el seu dia varen ser expropiats.

La Generalitat tenia previst que les obres del projecte s’iniciessin el passat mes 
de juny, malgrat encara no s’ha iniciat la construcció de cap dels dos hotels, les su-
perfícies comercials, el casino, les zones de restauració y una gran sala de concerts.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Ha participat Criteria de les converses entre el propietari de la llicència i el Go-

vern de la Generalitat per concedir una nova pròrroga?

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2019
David Cid Colomer, Yolanda López Fernández, diputats GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la viabilitat 
del projecte del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou 
(Tarragonès)
314-06300/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CATECP

Reg. 53218 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat, Yolanda López Fernández, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui contestada amb resposta escrita.

Diversos mitjans de comunicació recullen que el Govern de la Generalitat, con-
cretament el Departament d’Economia a través de la Direcció de Jocs i Tributs, ha 
decidit prorrogar tres mesos més la llicència per el casino que ha de tenir el complex 
conegut com a Hard-Rock, antic BCN-World.

Aquesta nova pròrroga és la segona que es produeix després d’una inicial de 6 
mesos, i es produeix 1 dia abans, segons la Generalitat, que s’acabi el termini, tot i 
que diverses entitats ecologistes van denunciar la darrera setmana de novembre que 
aquesta ja havia caducat el 25 de novembre.

Segons ha confirmat la Generalitat a diferents mitjans d’informació aquesta nova 
pròrroga s’ha concedit a instàncies del propietari de la llicència, tot i que sembla-
ria que les negociacions per la compra dels terrenys estarien encallades degut a la 
discussió entre els diferents agents sobre qui hauria d’assumir possibles sentències 
judicials en favor dels propietaris dels terrenys on es construiria el projecte i que en 
el seu dia varen ser expropiats.

La Generalitat tenia previst que les obres del projecte s’iniciessin el passat mes 
de juny, malgrat encara no s’ha iniciat la construcció de cap dels dos hotels, les su-
perfícies comercials, el casino, les zones de restauració y una gran sala de concerts.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Considera la Generalitat que el Centre Recreatiu i Turístic de Vilaseca i Salou, 

conegut com a Hard Rock, continua sent un projecte viable?

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2019
David Cid Colomer, Yolanda López Fernández, diputats GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha discutit la 
viabilitat del projecte del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i 
Salou (Tarragonès)
314-06301/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CATECP

Reg. 53219 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat, Yolanda López Fernández, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui contestada amb resposta escrita.
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Diversos mitjans de comunicació recullen que el Govern de la Generalitat, con-
cretament el Departament d’Economia a través de la Direcció de Jocs i Tributs, ha 
decidit prorrogar tres mesos més la llicència per el casino que ha de tenir el complex 
conegut com a Hard-Rock, antic BCN-World.

Aquesta nova pròrroga és la segona que es produeix després d’una inicial de 6 
mesos, i es produeix 1 dia abans, segons la Generalitat, que s’acabi el termini, tot i 
que diverses entitats ecologistes van denunciar la darrera setmana de novembre que 
aquesta ja havia caducat el 25 de novembre.

Segons ha confirmat la Generalitat a diferents mitjans d’informació aquesta nova 
pròrroga s’ha concedit a instàncies del propietari de la llicència, tot i que sembla-
ria que les negociacions per la compra dels terrenys estarien encallades degut a la 
discussió entre els diferents agents sobre qui hauria d’assumir possibles sentències 
judicials en favor dels propietaris dels terrenys on es construiria el projecte i que en 
el seu dia varen ser expropiats.

La Generalitat tenia previst que les obres del projecte s’iniciessin el passat mes 
de juny, malgrat encara no s’ha iniciat la construcció de cap dels dos hotels, les su-
perfícies comercials, el casino, les zones de restauració y una gran sala de concerts.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– S’ha discutit en el si del Govern la situació del Centre Recreatiu i Turístic de 

Vilaseca i Salou i la seva viabilitat?

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2019
David Cid Colomer, Yolanda López Fernández, diputats GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les negociacions 
de l’Institut Català del Sòl per a adquirir a Criteria els terrenys del 
Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou (Tarragonès)
314-06302/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CATECP

Reg. 53220 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat, Yolanda López Fernández, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui contestada amb resposta escrita.

Diversos mitjans de comunicació recullen que el Govern de la Generalitat, con-
cretament el Departament d’Economia a través de la Direcció de Jocs i Tributs, ha 
decidit prorrogar tres mesos més la llicència per el casino que ha de tenir el complex 
conegut com a Hard-Rock, antic BCN-World.

Aquesta nova pròrroga és la segona que es produeix després d’una inicial de 6 
mesos, i es produeix 1 dia abans, segons la Generalitat, que s’acabi el termini, tot i 
que diverses entitats ecologistes van denunciar la darrera setmana de novembre que 
aquesta ja havia caducat el 25 de novembre.

Segons ha confirmat la Generalitat a diferents mitjans d’informació aquesta nova 
pròrroga s’ha concedit a instàncies del propietari de la llicència, tot i que sembla-
ria que les negociacions per la compra dels terrenys estarien encallades degut a la 
discussió entre els diferents agents sobre qui hauria d’assumir possibles sentències 
judicials en favor dels propietaris dels terrenys on es construiria el projecte i que en 
el seu dia varen ser expropiats.
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La Generalitat tenia previst que les obres del projecte s’iniciessin el passat mes 
de juny, malgrat encara no s’ha iniciat la construcció de cap dels dos hotels, les su-
perfícies comercials, el casino, les zones de restauració y una gran sala de concerts.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– És cert que l’Incasòl continua en negociacions per adquirir els terrenys a Cri-

teria per un valor de 120M? És aquest el preu de compra que s’està negociant?

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2019
David Cid Colomer, Yolanda López Fernández, diputats GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost per als 
ciutadans de la compra dels terrenys de Criteria per part de l’Institut 
Català del Sòl
314-06303/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CATECP

Reg. 53221 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat, Yolanda López Fernández, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui contestada amb resposta escrita.

Diversos mitjans de comunicació recullen que el Govern de la Generalitat, con-
cretament el Departament d’Economia a través de la Direcció de Jocs i Tributs, ha 
decidit prorrogar tres mesos més la llicència per el casino que ha de tenir el complex 
conegut com a Hard-Rock, antic BCN-World.

Aquesta nova pròrroga és la segona que es produeix després d’una inicial de 6 
mesos, i es produeix 1 dia abans, segons la Generalitat, que s’acabi el termini, tot i 
que diverses entitats ecologistes van denunciar la darrera setmana de novembre que 
aquesta ja havia caducat el 25 de novembre.

Segons ha confirmat la Generalitat a diferents mitjans d’informació aquesta nova 
pròrroga s’ha concedit a instàncies del propietari de la llicència, tot i que sembla-
ria que les negociacions per la compra dels terrenys estarien encallades degut a la 
discussió entre els diferents agents sobre qui hauria d’assumir possibles sentències 
judicials en favor dels propietaris dels terrenys on es construiria el projecte i que en 
el seu dia varen ser expropiats.

La Generalitat tenia previst que les obres del projecte s’iniciessin el passat mes 
de juny, malgrat encara no s’ha iniciat la construcció de cap dels dos hotels, les su-
perfícies comercials, el casino, les zones de restauració y una gran sala de concerts.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin cost tindrà per als ciutadans i ciutadanes de Catalunya la compra dels 

terrenys de Criteria per part de l’Incasòl? Es pot garantir que no es perdran diners 
públics en aquesta operació?

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2019
David Cid Colomer, Yolanda López Fernández, diputats GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació de 
recursos públics per a fer viable el projecte del Centre Recreatiu i 
Turístic de Vila-seca i Salou (Tarragonès)
314-06304/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CATECP

Reg. 53222 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat, Yolanda López Fernández, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui contestada amb resposta escrita.

Diversos mitjans de comunicació recullen que el Govern de la Generalitat, con-
cretament el Departament d’Economia a través de la Direcció de Jocs i Tributs, ha 
decidit prorrogar tres mesos més la llicència per el casino que ha de tenir el complex 
conegut com a Hard-Rock, antic BCN-World.

Aquesta nova pròrroga és la segona que es produeix després d’una inicial de 6 
mesos, i es produeix 1 dia abans, segons la Generalitat, que s’acabi el termini, tot i 
que diverses entitats ecologistes van denunciar la darrera setmana de novembre que 
aquesta ja havia caducat el 25 de novembre.

Segons ha confirmat la Generalitat a diferents mitjans d’informació aquesta nova 
pròrroga s’ha concedit a instàncies del propietari de la llicència, tot i que sembla-
ria que les negociacions per la compra dels terrenys estarien encallades degut a la 
discussió entre els diferents agents sobre qui hauria d’assumir possibles sentències 
judicials en favor dels propietaris dels terrenys on es construiria el projecte i que en 
el seu dia varen ser expropiats.

La Generalitat tenia previst que les obres del projecte s’iniciessin el passat mes 
de juny, malgrat encara no s’ha iniciat la construcció de cap dels dos hotels, les su-
perfícies comercials, el casino, les zones de restauració y una gran sala de concerts.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Ha aportat fins ara la Generalitat recursos públics per fer viable aquest pro-

jecte?

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2019
David Cid Colomer, Yolanda López Fernández, diputats GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el blocatge de 
les negociacions entre els agents de l’operació per a adquirir 
els terrenys del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou 
(Tarragonès)
314-06305/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CATECP

Reg. 53223 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat, Yolanda López Fernández, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui contestada amb resposta escrita.
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Diversos mitjans de comunicació recullen que el Govern de la Generalitat, con-
cretament el Departament d’Economia a través de la Direcció de Jocs i Tributs, ha 
decidit prorrogar tres mesos més la llicència per el casino que ha de tenir el complex 
conegut com a Hard-Rock, antic BCN-World.

Aquesta nova pròrroga és la segona que es produeix després d’una inicial de 6 
mesos, i es produeix 1 dia abans, segons la Generalitat, que s’acabi el termini, tot i 
que diverses entitats ecologistes van denunciar la darrera setmana de novembre que 
aquesta ja havia caducat el 25 de novembre.

Segons ha confirmat la Generalitat a diferents mitjans d’informació aquesta nova 
pròrroga s’ha concedit a instàncies del propietari de la llicència, tot i que sembla-
ria que les negociacions per la compra dels terrenys estarien encallades degut a la 
discussió entre els diferents agents sobre qui hauria d’assumir possibles sentències 
judicials en favor dels propietaris dels terrenys on es construiria el projecte i que en 
el seu dia varen ser expropiats.

La Generalitat tenia previst que les obres del projecte s’iniciessin el passat mes 
de juny, malgrat encara no s’ha iniciat la construcció de cap dels dos hotels, les su-
perfícies comercials, el casino, les zones de restauració y una gran sala de concerts.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– És cert, com publiquen alguns mitjans de comunicació, que les negociacions 

estan bloquejades per la discussió entre els diferents agents de l’operació sobre qui 
hauria d’assumir possibles indemnitzacions dels antics propietaris?

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2019
David Cid Colomer, Yolanda López Fernández, diputats GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de l’ampliació 
de capital de la filial de Hard Rock per a poder dur a terme el 
projecte
314-06306/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CATECP

Reg. 53224 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat, Yolanda López Fernández, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui contestada amb resposta escrita.

Diversos mitjans de comunicació recullen que el Govern de la Generalitat, con-
cretament el Departament d’Economia a través de la Direcció de Jocs i Tributs, ha 
decidit prorrogar tres mesos més la llicència per el casino que ha de tenir el complex 
conegut com a Hard-Rock, antic BCN-World.

Aquesta nova pròrroga és la segona que es produeix després d’una inicial de 6 
mesos, i es produeix 1 dia abans, segons la Generalitat, que s’acabi el termini, tot i 
que diverses entitats ecologistes van denunciar la darrera setmana de novembre que 
aquesta ja havia caducat el 25 de novembre.

Segons ha confirmat la Generalitat a diferents mitjans d’informació aquesta nova 
pròrroga s’ha concedit a instàncies del propietari de la llicència, tot i que sembla-
ria que les negociacions per la compra dels terrenys estarien encallades degut a la 
discussió entre els diferents agents sobre qui hauria d’assumir possibles sentències 
judicials en favor dels propietaris dels terrenys on es construiria el projecte i que en 
el seu dia varen ser expropiats.
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La Generalitat tenia previst que les obres del projecte s’iniciessin el passat mes 
de juny, malgrat encara no s’ha iniciat la construcció de cap dels dos hotels, les su-
perfícies comercials, el casino, les zones de restauració y una gran sala de concerts.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Té coneixement el Govern de la Generalitat en quin moment es troba l’amplia-

ció de capital de la filial de Hard Rock per poder dur a terme el projecte?

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2019
David Cid Colomer, Yolanda López Fernández, diputats GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari per a la 
posada en marxa del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou 
(Tarragonès)
314-06307/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CATECP

Reg. 53225 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat, Yolanda López Fernández, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui contestada amb resposta escrita.

Diversos mitjans de comunicació recullen que el Govern de la Generalitat, con-
cretament el Departament d’Economia a través de la Direcció de Jocs i Tributs, ha 
decidit prorrogar tres mesos més la llicència per el casino que ha de tenir el complex 
conegut com a Hard-Rock, antic BCN-World.

Aquesta nova pròrroga és la segona que es produeix després d’una inicial de 6 
mesos, i es produeix 1 dia abans, segons la Generalitat, que s’acabi el termini, tot i 
que diverses entitats ecologistes van denunciar la darrera setmana de novembre que 
aquesta ja havia caducat el 25 de novembre.

Segons ha confirmat la Generalitat a diferents mitjans d’informació aquesta nova 
pròrroga s’ha concedit a instàncies del propietari de la llicència, tot i que sembla-
ria que les negociacions per la compra dels terrenys estarien encallades degut a la 
discussió entre els diferents agents sobre qui hauria d’assumir possibles sentències 
judicials en favor dels propietaris dels terrenys on es construiria el projecte i que en 
el seu dia varen ser expropiats.

La Generalitat tenia previst que les obres del projecte s’iniciessin el passat mes 
de juny, malgrat encara no s’ha iniciat la construcció de cap dels dos hotels, les su-
perfícies comercials, el casino, les zones de restauració y una gran sala de concerts.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el calendari del Govern de la Generalitat per a la posada en marxa del 

Centre Recreatiu i Turístic de Vilaseca i Salou, conegut com a Hard Rock?

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2019
David Cid Colomer, Yolanda López Fernández, diputats GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat 
entre la lluita contra la ludopatia i la posada en marxa del casino més 
gran d’Europa
314-06308/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CATECP

Reg. 53226 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat, Yolanda López Fernández, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui contestada amb resposta escrita.

Diversos mitjans de comunicació recullen que el Govern de la Generalitat, con-
cretament el Departament d’Economia a través de la Direcció de Jocs i Tributs, ha 
decidit prorrogar tres mesos més la llicència per el casino que ha de tenir el complex 
conegut com a Hard-Rock, antic BCN-World.

Aquesta nova pròrroga és la segona que es produeix després d’una inicial de 6 
mesos, i es produeix 1 dia abans, segons la Generalitat, que s’acabi el termini, tot i 
que diverses entitats ecologistes van denunciar la darrera setmana de novembre que 
aquesta ja havia caducat el 25 de novembre.

Segons ha confirmat la Generalitat a diferents mitjans d’informació aquesta nova 
pròrroga s’ha concedit a instàncies del propietari de la llicència, tot i que sembla-
ria que les negociacions per la compra dels terrenys estarien encallades degut a la 
discussió entre els diferents agents sobre qui hauria d’assumir possibles sentències 
judicials en favor dels propietaris dels terrenys on es construiria el projecte i que en 
el seu dia varen ser expropiats.

La Generalitat tenia previst que les obres del projecte s’iniciessin el passat mes 
de juny, malgrat encara no s’ha iniciat la construcció de cap dels dos hotels, les su-
perfícies comercials, el casino, les zones de restauració y una gran sala de concerts.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Considera la Generalitat i, concretament, el Departament de Salut compatible 

la lluita contra la ludopatia amb la posada en marxa del casino més gran d’Europa 
amb 7.595 metres quadrats, 1.200 màquines escurabutxaques i 100 taules de joc?

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2019
David Cid Colomer, Yolanda López Fernández, diputats GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha reunit amb 
l’Associació Catalana d’Addiccions Socials amb relació al projecte 
del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou (Tarragonès)
314-06309/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CATECP

Reg. 53227 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat, Yolanda López Fernández, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui contestada amb resposta escrita.
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Diversos mitjans de comunicació recullen que el Govern de la Generalitat, con-
cretament el Departament d’Economia a través de la Direcció de Jocs i Tributs, ha 
decidit prorrogar tres mesos més la llicència per el casino que ha de tenir el complex 
conegut com a Hard-Rock, antic BCN-World.

Aquesta nova pròrroga és la segona que es produeix després d’una inicial de 6 
mesos, i es produeix 1 dia abans, segons la Generalitat que s’acabi el termini, tot i 
que diverses entitats ecologistes van denunciar la darrera setmana de novembre que 
aquesta ja havia caducat el 25 de novembre.

Segons ha confirmat la Generalitat a diferents mitjans d’informació aquesta nova 
pròrroga s’ha concedit a instàncies del propietari de la llicència, tot i que sembla-
ria que les negociacions per la compra dels terrenys estarien encallades degut a la 
discussió entre els diferents agents sobre qui hauria d’assumir possibles sentències 
judicials en favor dels propietaris dels terrenys on es construiria el projecte i que en 
el seu dia varen ser expropiats.

La Generalitat tenia previst que les obres del projecte s’iniciessin el passat mes 
de juny, malgrat encara no s’ha iniciat la construcció de cap dels dos hotels, les su-
perfícies comercials, el casino, les zones de restauració y una gran sala de concerts.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– S’ha reunit el Govern de la Generalitat amb l’Associació Catalana d’Addiccions 

Socials per conèixer la seva opinió sobre aquest projecte?

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2019
David Cid Colomer, Yolanda López Fernández, diputats GP CatECP

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

3.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre el minutatge dels programes dedicats a la manca de recursos 
de la xarxa d’atenció a les víctimes de violència masclista durant els 
darrers sis mesos
325-00064/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 53019 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.1 i 7 del Reglament del Parla-
ment, presenta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta per escrit.

El informes de la ICD mostren que la xarxa d’atenció catalana arriba només a  
1 de cada 10 dones que, s’estima, són víctimes de violència masclista.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Programes i minutatge exacte d’espais dedicats a la manca de recursos de la 

xarxa d’atenció catalana de víctimes de violència masclista als mitjans de la Corpo-
ració durant els darrers sis mesos.

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2019
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre el temps que ha dedicat el programa Preguntes freqüents a 
informar sobre l’emergència social
325-00065/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 53020 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.1 i 7 del Reglament del Parla-
ment, presenta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta per escrit.

El FAQS és un programa informatiu que inclou debats, tertúlies i entrevistes i 
que cerca tractar els problemes que ocupen i preocupen els catalans. Considerant 
l’emergència social que viu Catalunya en els darrers anys, que es reflexa en el dete-
riorament dels diferents índex que fan referencia a aquestes qüestions, 

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Temps exacte que ha dedicat el programa FAQS a informar sobre l’emergència 

social a Catalunya: llistes d’espera sanitàries, pobresa infantil (28.5%) i de la pobla-
ció en general (21.3%), llistes d’espera de dependència, manca d’accés a l’habitatge 
dels sectors més vulnerables...

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2019
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre el temps que ha dedicat el programa Tot es mou a informar 
sobre l’emergència social
325-00066/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 53021 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.1 i 7 del Reglament del Parla-
ment, presenta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta per escrit.

El Tot es mou es defineix com un programa d’actualitat que dóna veu als pro-
tagonistes del moment i que tracta aquelles qüestions que toquen més de prop als 
ciutadans. Considerant l’emergència social que viu Catalunya en els darrers anys, 
que es reflexa en el deteriorament dels diferents índex que fan referencia a aquestes 
qüestions, 

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Temps exacte que ha dedicat el programa Tot es mou a informar sobre l’emer-

gència social a Catalunya: llistes d’espera sanitàries, pobresa infantil (28.5%) i de la 
població en general (21.3%), llistes d’espera de dependència, manca d’accés a l’ha-
bitatge dels sectors més vulnerables...

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2019
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre el nombre d’entrevistes que el programa Els matins ha dedicat 
a l’emergència social
325-00067/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 53022 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2019

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.1 i 7 del Reglament del Parla-
ment, presenta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta per escrit.

Considerant l’emergència social que viu Catalunya en els darrers anys, que es 
reflexa en el deteriorament dels diferents índex que fan referencia a aquestes qües-
tions, com un tema que preocupa a la població catalana, 

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el nombre d’entrevistes dedicades a tractar l’emergència social en pro-

funditat al programa Els Matins?

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2019
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost per als ciutadans de la compra dels terrenys de Criteria per part de l’Institut Català del Sòl
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	3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	3.27.15. Preguntes per escrit
	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el minutatge dels programes dedicats a la manca de recursos de la xarxa d’atenció a les víctimes de violència masclis
	325-00064/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el temps que ha dedicat el programa Preguntes freqüents a informar sobre l’emergència social
	325-00065/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el temps que ha dedicat el programa Tot es mou a informar sobre l’emergència social
	325-00066/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el nombre d’entrevistes que el programa Els matins ha dedicat a l’emergència social
	325-00067/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units




