
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes amb necessi-
tats educatives especials atesos pels equips d’assessorament i orientació psicope-
dagògic del curs 2010-2011 ençà
314-05638/12
Resposta del Govern 9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio d’alumnes atesos per cada 
professional dels equips d’assessorament i orientació psicopedagògics del 2010 ençà
314-05639/12
Resposta del Govern 10

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de psicopedagogs dels 
equips d’assessorament i orientació psicopedagògics del 2010 ençà
314-05640/12
Resposta del Govern 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes amb neces-
sitats educatives especials del curs 2010-2011 ençà
314-05641/12
Resposta del Govern 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a compensar els 
afectats per la fallida de l’empresa Thomas Cook
314-05717/12
Resposta del Govern 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a informar els 
afectats per la fallida de l’empresa Thomas Cook de llurs drets
314-05718/12
Resposta del Govern 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a assegurar la re-
patriació dels turistes afectats per la fallida de l’empresa Thomas Cook
314-05719/12
Resposta del Govern 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb representants del 
sector turístic arran de la fallida de l’empresa Thomas Cook
314-05720/12
Resposta del Govern 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb sindicats i patronals 
dels sectors del transport i l’hostaleria arran de la fallida de l’empresa Thomas Cook
314-05721/12
Resposta del Govern 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a pal·liar la pèrdua 
de llocs de treball per la fallida de l’empresa Thomas Cook
314-05722/12
Resposta del Govern 16
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a atraure opera-
dors alternatius a l’empresa Thomas Cook
314-05723/12
Resposta del Govern 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a garantir la con-
nexió de les destinacions turístiques catalanes amb els principals lloc d’origen dels 
turistes
314-05724/12
Resposta del Govern 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a pal·liar els efec-
tes negatius de la pèrdua de reserves turístiques arran de la fallida de l’empresa 
Thomas Cook
314-05725/12
Resposta del Govern 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el contingut de la reunió amb la 
Secretaria d’Estat de Turisme sobre la fallida de l’empresa Thomas Cook
314-05726/12
Resposta del Govern 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplegament del pla de segui-
ment de les afectacions provocades per la fallida de l’empresa Thomas Cook
314-05727/12
Resposta del Govern 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la independència i neutralitat dels 
mitjans gestionats per la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
314-05738/12
Resposta del Govern 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a fiscalitzar les 
operacions de la Caixa de Solidaritat
314-05739/12
Resposta del Govern 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les consultes sobre fiscalitat rebu-
des de la Caixa de Solidaritat i dels seus beneficiaris
314-05740/12
Resposta del Govern 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la consideració d’aplicar una mora-
tòria de l’impost sobre successions i donacions en el cas de la Caixa de Solidaritat
314-05741/12
Resposta del Govern 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri pel qual una donació no 
tributa a l’Agència Tributària de Catalunya si els intervinents signen un document en 
què declaren que és un préstec
314-05742/12
Resposta del Govern 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obertura de diligències arran de 
les coaccions a una periodista durant la manifestació de l’1 d’octubre de 2019 a 
Barcelona
314-05751/12
Resposta del Govern 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la identificació dels responsables de 
les coaccions als treballadors de mitjans de comunicació durant les manifestacions
314-05752/12
Resposta del Govern 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els requeriments de manteniment 
de l’ordre als organitzadors de manifestacions com la de l’1 d’octubre de 2019
314-05753/12
Resposta del Govern 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures preses contra els 
responsables de mantenir l’ordre durant la manifestació de l’1 d’octubre de 2019 a 
Barcelona
314-05754/12
Resposta del Govern 23
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la identificació dels responsables 
de les coaccions a una periodista durant la manifestació de l’1 d’octubre de 2019 
a Barcelona
314-05755/12
Resposta del Govern 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obertura d’un expedient sanciona-
dor als convocants de la manifestació de l’1 d’octubre de 2019 a Barcelona
314-05756/12
Resposta del Govern 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients administra-
tius arran de les inspeccions fetes per l’Agència Catalana de Consum als domicilis 
de famílies vulnerables en què s’han tallat els subministraments bàsics
314-05769/12
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de recursos resolts pel 
Departament d’Economia i Hisenda amb relació a les sancions per talls dels sub-
ministraments bàsics
314-05770/12
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sentències judicials 
desfavorables per al Departament d’Economia i Hisenda amb relació a les sancions 
a les empreses subministradores de serveis bàsics
314-05771/12
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sentències judicials 
favorables amb relació a les sancions a les empreses subministradores de serveis 
bàsics
314-05772/12
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració amb la Plataforma 
per la Llengua en l’elaboració del segell de producte lingüísticament responsable
314-05808/12
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la identificació pels Mossos d’Es-
quadra dels responsables de tapar els radars i els senyals de trànsit de la carretera 
C-12 la matinada del 5 d’octubre de 2019
314-05841/12
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obertura d’expedients a agents 
dels Mossos d’Esquadra en aplicació del Reglament de règim disciplinari
314-05867/12
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions activades del Pla es-
pecial d’emergències per inundacions
314-05893/12
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els reforços de personal que es 
van incorporar a l’operatiu dels centres de treball 112 arran de l’activació del Pla 
especial d’emergències per inundacions
314-05894/12
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el personal que hi havia a les sa-
les dels centres del 112 mentre va estar activat el Pla especial d’emergències per 
inundacions
314-05895/12
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de trucades que es van 
perdre en els centres del 112 durant el temporal del 22 d’octubre de 2019
314-05896/12
Resposta del Govern 29
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els danys soferts pel castell de 
Castelló de Farfanya (Noguera) a causa d’un temporal de pluges a l’octubre del 2019
314-05937/12
Resposta del Govern 30

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

1.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre La Marató del 2019
322-00152/12
Substanciació 31

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la resposta 
de la Unió Europea de Radiodifusió a la petició d’integració
322-00153/12
Substanciació 31

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el menysteni-
ment de les institucions democràtiques per part de TV3
322-00154/12
Substanciació 31

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el pluralisme 
als canals de televisió de la Corporació
322-00156/12
Substanciació 32

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el pluralisme 
a les emissores de ràdio de la Corporació
322-00157/12
Substanciació 32

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la difusió de 
missatges i piulades dels teleespectadors dins de la programació en directe dels 
canals de la Corporació
322-00158/12
Substanciació 32

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les accions 
previstes pel que fa a la investigació d’una presumpta desviació de diners de TV3 
en la trama del 3%
322-00159/12
Substanciació 32

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les relacions 
de la Corporació amb projectes i organismes internacionals
322-00160/12
Substanciació 33

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’anàlisi del 
nou format de La Marató
322-00161/12
Substanciació 33

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre el funcionament i l’audiència del programa Planta baixa
323-00201/12
Substanciació 33

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre el format de llarga durada d’El foraster i d’El suplent
323-00202/12
Substanciació 33
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Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre el millorament de les emissions de Catalunya Ràdio al Baix Ebre
323-00203/12
Substanciació 34

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre l’anàlisi qualitativa de l’audiència dels mitjans digitals de la Corporació
323-00204/12
Substanciació 34

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la banalització de la violència per part de TV3
323-00205/12
Substanciació 34

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre el tractament informatiu d’una notícia relativa al nivell de català dels alumnes 
d’educació secundària
323-00206/12
Substanciació 34

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la difusió del discurs nacionalista supremacista i excloent per part de TV3
323-00207/12
Substanciació 34

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la hispanofòbia al programa Tot es mou
323-00208/12
Substanciació 35

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió so-
bre les afirmacions xenòfobes de col·laboradors de TV3
323-00209/12
Substanciació 35

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre el fet que periodistes de Catalunya Ràdio insereixin promocions co-
mercials d’entitats financeres en llurs intervencions
323-00210/12
Substanciació 35

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre les novetats en la retransmissió de la Cavalcada de Reis del 2020
323-00211/12
Substanciació 35

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre l’ampliació de la programació de l’oferta de música en directe
323-00212/12
Substanciació 35

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre la temporada castellera a Catalunya Ràdio
323-00213/12
Substanciació 36

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment 
en comissió sobre l’objectiu de la setmana de suport al teatre de Catalunya Ràdio
323-00214/12
Substanciació 36

2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

2.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la política de 
transparència de la Corporació i el deure de control pel Parlament
322-00155/12
Decaïment 37
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre els continguts de la programació de TV3
323-00215/12
Retirada 37

3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el temps d’espera a 
l’atenció sanitària infantil els darrers deu anys
311-01420/12
Anunci: Mercè Escofet Sala, del GP Cs 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el temps d’espera a 
l’atenció social infantil els darrers deu anys
311-01421/12
Anunci: Mercè Escofet Sala, del GP Cs 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades 
per a detectar el maltractament de nadons
311-01422/12
Anunci: Mercè Escofet Sala, del GP Cs 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’evolució dels casos 
de maltractament de nadons dels darrers deu anys
311-01423/12
Anunci: Mercè Escofet Sala, del GP Cs 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els indicadors emprats 
per a iniciar una actuació per a protegir un nadó davant d’un possible maltractament
311-01424/12
Anunci: Mercè Escofet Sala, del GP Cs 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els protocols que s’ac-
tiven quan s’identifica un nadó maltractat
311-01425/12
Anunci: Mercè Escofet Sala, del GP Cs 40

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament d’Educació s’ha 
reunit amb l’Ajuntament de Badalona per a parlar del futur de l’Escola Montigalà
314-06384/12
Formulació: Marc Parés Franzi, del GP CatECP 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha posat en marxa el projecte 
de construcció de l’edifici definitiu de l’Escola Montigalà, de Badalona (Barcelonès)
314-06385/12
Formulació: Marc Parés Franzi, del GP CatECP 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tancament de l’Escola Montigalà, 
de Badalona (Barcelonès)
314-06386/12
Formulació: Marc Parés Franzi, del GP CatECP 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fusió de l’Escola Montigalà, de 
Badalona (Barcelonès), amb altres centres
314-06387/12
Formulació: Marc Parés Franzi, del GP CatECP 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de vehicles del parc 
mòbil de la Generalitat que es preveu renovar el 2020
314-06389/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de vehicles del parc 
mòbil de la Generalitat que s’han renovat el 2019
314-06390/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units 44
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si manté la voluntat de fer l’estació 
d’autobusos de Lleida (Segrià) en el lloc que indica el Pla de l’estació
314-06391/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les necessitats funcionals de la 
futura estació d’autobusos de Lleida (Segrià)
314-06392/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si té previst d’encarregar la modi-
ficació del projecte de construcció de l’estació d’autobusos de Lleida (Segrià)
314-06393/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost que destinarà a la 
construcció de l’estació d’autobusos de Lleida (Segrià)
314-06394/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida pressupostària que des-
tinarà a la construcció de l’estació d’autobusos de Lleida (Segrià) el 2020
314-06395/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a l’acabament 
de la construcció de l’estació d’autobusos de Lleida (Segrià)
314-06396/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reunió amb Adif per a acordar 
els detalls de l’inici de la construcció de l’estació d’autobusos de Lleida (Segrià)
314-06397/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autorització per a penjar una pan-
carta de Tsunami Democràtic a la façana del recinte de la Maternitat de Barcelona
314-06398/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius del tancament d’una 
línia de P3 a l’Escola Pérez Sala, de Vilassar de Mar (Maresme)
314-06399/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació de l’Ajuntament de Vi-
lassar de Mar (Maresme) en la decisió de tancar una línia de P3 a l’Escola Pérez Sala
314-06400/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es van fer reunions amb la co-
munitat educativa abans de decidir tancar una línia de P3 a l’Escola Pérez Sala, de 
Vilassar de Mar (Maresme)
314-06401/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la planificació escolar a mitjà ter-
mini a Vilassar de Mar (Maresme)
314-06402/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de la qualitat de 
l’aigua de la desembocadura de la riera del Vendrell
314-06403/12
Formulació: Yolanda López Fernández, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les solucions presentades a l’Ajun-
tament del Vendrell amb relació al mal estat de l’aigua de la desembocadura de la 
riera del Vendrell
314-06404/12
Formulació: Yolanda López Fernández, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 52
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha posat en marxa un estudi so-
bre els efectes del mal estat de l’aigua de la desembocadura de la riera del Vendrell
314-06405/12
Formulació: Yolanda López Fernández, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si està en perill l’espai de recupe-
ració dels Caus pel mal estat de l’aigua de la riera del Vendrell
314-06406/12
Formulació: Yolanda López Fernández, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 53

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

3.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre les opinions de Pilar Rahola en el programa de TV3 
Tot es mou amb relació a l’acord fiscal del Govern amb Catalunya en Comú Podem
316-00053/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 54
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’alumnes amb necessitats educatives especials atesos pels equips 
d’assessorament i orientació psicopedagògic del curs 2010-2011 ençà
314-05638/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54467 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.12.2019

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 314-05638/12 us in-
formo del següent:

Les dades corresponents a l’alumnat atès des dels Equips d’Assessorament Psi-
copedagògic durant el període comprès entre el curs escolar 2010-2011 fins el curs 
escolar 2017-2018, desglossat per Servei Territorial d’Educació i Consorci d’Educa-
ció de Barcelona, són les següents:

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

Consorci d’Educació 
de Barcelona 4.079 10.293 11.289 10.725 10.799 11.949 11.829 14.788

Barcelona 
Comarques 3.572 8.447 7.317 8.309 7.427 8.730 6.586 7.983

Baix Llobregat 2.278 5.698 7.854 7.889 7.732 7.441 6.661 8.064

Catalunya Central 2.894 5.825 3.644 4.492 6.911 4.861 3.986 5.145

Girona 3.969 8.358 8.964 9.270 10.957 11.492 9.049 12.999

Lleida 3.319 7.209 6.594 8.679 8.082 8.687 9.597 11.020

Maresme
Vallès Oriental 4.111 9.050 8.155 8.782 9.862 7.720 6.422 10.471

Tarragona 1.641 8.194 7.639 8.712 9.291 8.079 9.311 6.938

Terres de l’Ebre 1.212 3.496 3.928 3.794 3.962 4.802 4.243 2.765

Vallès Occidental 2.354 3.510 6.731 6.736 5.467 11.320 11.313 6.126

Les dades corresponents al curs escolar 2010/2011 es van recopilar en base a uns 
criteris diferents de la resta de cursos escolar.

Les dades corresponents al curs escolar 2018/2019 s’estan acabant de sistematit-
zar, de manera que des del Departament d’Educació es posaran a disposició de la 
diputada tan bon punt s’hagi finalitzat aquesta tasca.

Barcelona, 11 de desembre de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació



BOPC 502
30 de desembre de 2019

1.25.15. Preguntes per escrit 10

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio d’alumnes 
atesos per cada professional dels equips d’assessorament i 
orientació psicopedagògics del 2010 ençà
314-05639/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54468 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.12.2019

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 314-05639/12 i 314-
05640/12 us informo del següent:

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

Les dades corresponents als professionals que forment part dels Equips d’Asses-
sorament Psicopedagògic durant el període comprès entre el 2010 i el 2019, desglos-
sades per Serveis Territorials d’Educació i Consorci d’Educació de Barcelona, són 
les següents:

Llocs de fisioterapeuta

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Catalunya Central 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Maresme - Vallès Oriental 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Barcelona Comarques 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Baix Llobregat 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Vallès Occidental 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Girona 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

Lleida 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Tarragona 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8

Terres de l’Ebre 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Consorci d’Educació de Barcelona 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

Llocs de treballador/a social

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Catalunya Central 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Maresme - Vallès Oriental 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Barcelona Comarques 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8

Baix Llobregat 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Vallès Occidental 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Girona 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Lleida 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Tarragona 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Terres de l’Ebre 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Consorci d’Educació de Barcelona 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20
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Llocs de psicopedagog/a

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Catalunya Central 84 84 77 77 78 78 82 89 89 89

Maresme - Vallès Oriental 68 68 63 63 64 65 68,5 71 69 63

Barcelona Comarques 68 69 63 63 63 63 64 68 68 68

Baix Llobregat 67 69,5 63,5 64,5 66 66 66 70 70 70

Vallès Occidental 60 60 56 56 56 56 59 66 66 66

Girona 60 60 55 55 58 58 57,5 60,5 59,5 59

Lleida 44 44 40 40 40 40,5 42 41 41 42

Tarragona 41 42 39 39 39 39 39 42 44 51

Terres de l’Ebre 16 16 15 15 15 16 16 16 16 16

Consorci d’Educació de Barcelona 42 43 40 40 40 39 40 42 43 43

Barcelona, 11 de desembre de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
de psicopedagogs dels equips d’assessorament i orientació 
psicopedagògics del 2010 ençà
314-05640/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54468 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.12.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05639/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
amb necessitats educatives especials del curs 2010-2011 ençà
314-05641/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54469 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.12.2019

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 314-05641/12 us in-
formo del següent:

La relació amb l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especial 
(NEE), durant el període comprès entre el curs escolar 2010-2011 i 2018-2019, és la 
següent:
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Curs

Educació 
infantil de 

2n cicle
Educació 
Primària ESO Batxillerat CFGM CFGS

Alumnat 
NEE en 
centre 

ordinari

Alumnat 
NEE en 

CEE
Total 
NEE

Total 
alumnat

% 
Alumnat 

NEE

2018- 2019 25.698* 7.087 32.785 1.118.936 2,93

2017- 2018 22.012* 6.839 28.851 1.105.035 2,61

2016- 2017 21.188* 6.919 28.107 1.099.161 2,56

2015- 2016 2.312 9.485 6.827 188 18.812 7.286 26.098 1.098.018 2,38

2014- 2015 2.206 9.308 6.650 167 18.331 7.147 25.478 1.090.491 2,34

2013- 2014 2.231 8.952 6.576 124 17.883 6.929 24.812 1.084.091 2,29

2012- 2013 2.296 9.022 6.650 167 18.135 6.744 24.879 1.078.896 2,31

2011-2012 2.303 5.379 4.135 41 142 32 12.084 6.568 18.652

2010-2011 2.081 4.742 4.135 32 138 31 11.159 6.369 17.528

*Dades estimades.

A partir del curs escolar 2016-2017 es van començar a recollir els motius de 
l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) a través del 
RALC, de manera que des del Departament d’Educació disposem del nombre total 
d’alumnat amb alguna NESE i la distribució de l’alumnat desglossat per cadascun 
dels motius, i es dona la circumstància que un alumne o alumna pot tenir més d’un 
motiu.

Així doncs, a partir del total d’alumnes amb alguna NESE, es fa una estimació 
de l’alumnat que té alguna NEE.

Els canvis introduïts a partir del curs escolar 2016-2017 són els següents:
– Per a cada alumne s’informen de tots els motius de necessitats específiques de 

suport educatiu que té, és a dir, no es limita a informar del més important i no es 
marca el motiu predominant.

– S’incorpora una graduació de 3 o 4 nivells en les discapacitats auditives, in-
tel·lectuals i motores.

També us informo que l’increment percentual d’alumnat reconegut amb NEE res-
pon a la major detecció i registre que es duu a terme des dels Equips d’Assessora-
ment Psicopedagògic (EAP).

Le dades corresponents a l’alumnat escolaritzat amb NESE i NEE, durant el pe-
ríode comprès entre el curs escolar 2010-2011 i 2018-2019 són les següents: 

Curs
Total 

Alumnat

NEE en 
centres 

ordinaris

% Alumnat 
NEE en  

CO
NEE en  

CEE
Total  
NEE

Alumnat 
NESE en  

CO

Total 
alumnat 

NESE

Alumnat  
NESE  

en CO

2018-2019 1.118.936 25.698 78% 7.087 32.785 124.795 131.882 94,6%

2017-2018 1.105.035 22.012 76% 6.839 28.851 108.115 114.954 94,1%

2016-2017 1.099.161 21.188 75% 6.919 28.107 103.620 110.539 93,7%

2015-2016 1.098.018 18.812 72% 7.286 26.098 71.753 79.039 90,8%

2014-2015 1.090.491 18.331 72% 7.147 25.478 60.325 67.472 89,4%

2013-2014 1.084.091 17.883 72% 6.929 24.812 60.313 67.242 89,7%

2012-2013 1.078.896 18.135 73% 6.744 24.879 61.947 68.691 90,2%

2011-2012   12.084 65% 6.568 18.652      

2010-2011   11.159 64% 6.369 17.528      
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L’increment de l’alumnat NESE a partir del curs 2016-2017 s’explica perquè es 
tenen en compte com a NESE els trastorns de l’aprenentatge, que inclouen dislèxia, 
discalcúlia i els trastorns específics del llenguatge.

Barcelona, 12 de desembre de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
compensar els afectats per la fallida de l’empresa Thomas Cook
314-05717/12

Proponent: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54442 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.12.2019

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 314-05717/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-05718/12 a 314-
05727/12.

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.

A Catalunya, la part més important dels afectats per la fallida de l’operador tu-
rístic Thomas Cook eren del Regne Unit. Si entenem afectats com els clients dels 
serveis de Thomas Cook, cal dir que els mecanismes de compensació són els que 
l’Air Travel Organizer Lisence (ATOL) preveu. És un esquema de protecció finan-
cera del Regne Unit que protegeix la majoria de vacances de paquets aeris venuts 
per empreses de viatges amb seu al Regne Unit. El règim també s’aplica a algunes 
reserves de vols.

El règim ATOL protegeix els consumidors que havien reservat vacances amb 
l’empresa fins el dia 23 de setembre i que es trobaven a l’estranger. Va donar suport 
als consumidors que es troben a l’estranger fins el 6 d’octubre i va proporcionar un 
reemborsament financer pel cost de la substitució de parts d’un paquet protegit amb 
ATOL.

Les futures vacances i vols reservats amb Thomas Cook es cancel·laven a partir 
del 23 de setembre de 2019 i no tenien compensació per part de la companyia ni de 
cap altre organisme.

En menor mesura hi havia afectats d’Alemanya, França, Bèlgica i Països Baixos 
amb sistemes de cobertura similars al descrit anteriorment.

Si entenem afectats com els proveïdors de serveis a Catalunya que es trobin amb 
situacions d’impagats o de reserves que s’han anul·lat, han de seguir el procés de li-
quidació que condueixen les empreses AlixPartners i KPMG.

En el moment de la declaració de concurs de creditors quedaven 10 operacions 
de vol a l’aeroport de Reus i 4 a l’aeroport de Girona amb unes 5.000 persones afec-
tades.

Des del moment que es va conèixer la notícia del tancament de la companyia 
Thomas Cook, l’Agència Catalana del Consum va penjar un avis urgent al seu web i 
a les xarxes socials informant del cessament de la seva activitat i indicant als possi-
bles afectats com procedir per exercir els seus drets. No obstant, cal dir que des que 
es va produir la fallida, l’Agència Catalana del Consum no ha rebut cap consulta ni 
reclamació per aquest motiu.
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Quant a les trobades i reunions, les associacions amb les que el Govern va man-
tenir un contacte constant al llarg de tot aquest procés van ser: la Confederació 
Empresarial d’Hosteleria y Restauració de Catalunya (CONFECAT); l’Associació 
Hotelera de Salou, Cambrils i la Pineda; l’Associació Hotelera de Lloret, canalit-
zada mitjançant el seu ajuntament; l’Associació empresarial d’Agències de Viatge 
(ACAVE); la Federació Catalana de Càmpings i Ciutats de Vacances; la Federació 
Catalana d’Apartaments Turístics (FEDERATUR) i la Confederació de Turisme Ru-
ral de Catalunya.

Vinculats a l’àmbit públic s’han mantingut contactes amb Turisme de Barcelona, 
el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, el Patronat de Turisme de la Dipu-
tació de Tarragona, els Serveis de Turisme de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic 
Local de la Diputació de Barcelona i el Patronat de Turisme Costa Brava-Girona.

També es va estar en contacte amb les direccions dels aeroports de Reus i de 
Girona per fer el seguiment regular del procés de retorn de les persones afectades, i 
s’han mantingut trobades amb el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.

Concretament, la reunió del 24 de setembre al Ministeri va servir per fer una 
diagnosi i avaluació de l’impacte, on la ministra va informar dels contactes mantin-
guts amb la companyia i l’ambaixada britànica previs a la situació finalment gene-
rada. Per part del Govern de la Generalitat hi va assistir el director general de Turis-
me, qui va exposar la informació d’avaluació i seguiment corresponent a Catalunya, 
amb volum de persones afectades i càlcul del possible cost econòmic.

El dia 1 d’octubre va haver una altra trobada, en la reunió de la Comisión Sec-
torial de Turismo convocada per la Secretaria d’Estat de Turisme amb l’objectiu 
d’identificar les mesures pal·liatives davant la situació generada amb la fallida de 
Thomas Cook.

De les trobades i reunions se n’ha extret que, malgrat que existeix una afectació 
a Catalunya, aquesta és molt menor a la que es produeix a les Illes Balears o a Ca-
nàries. A Catalunya, l’empresariat havia anat reduint els contingents canalitzats a 
través de Thomas Cook en els darrers anys, distribuint millor el risc en activar altres 
canals de comercialització i operadors. Pel que fa a l’operativa perduda, cal recordar 
que quedaven ja només 14 vols entre els aeroports de Reus i de Girona en situar-nos 
a les acaballes del seu període d’activitat programat.

No obstant això, cal remarcar que hem reclamat al Govern de l’Estat la seva im-
plicació i igualtat de tracte per totes les accions que es portessin a terme en temes de 
taxes, aplaçaments d’impostos o altres accions que s’havien anunciat en determinats 
territoris, en tant que el nostre teixit del sector turístic també havia de poder-ne ser 
beneficiari. Això s’ha portat a terme amb una interlocució constant amb la Secretaria 
d’Estat de Turisme i també amb el Ministeri, així com participant en les dues troba-
des sectorials convocades a tal efecte amb responsables polítics i empresarials.

Quant a les mesures preses per atraure altres grans operadors o companyies aè-
ries als aeroports de Catalunya, el Govern, i concretament l’Agència Catalana de 
Turisme, ha intervingut en converses i reunions amb diferents companyies aèries 
que operen cap als aeroports de Reus-Costa Daurada i Girona-Costa Brava per tal 
de garantir una operativitat en vols de cara a la temporada 2020. En aquest sentit, 
hi ha hagut converses al llarg de l’any 2019 amb les companyies aèries i operadors, 
atenent el seguiment constant del mercat britànic davant la incertesa del Brexit. De 
fet, en la presentació de «Catalonia Land» el mes de maig, ja es van tenir trobades 
amb les grans operadores britàniques per garantir una oferta de places concreta i 
superior de cara a la temporada 2020.

I també és necessari destacar les trobades en el marc de la World Travel Market 
amb companyies no només aèries sinó també operadors de places hoteleres, tals com 
Jet2 Holidays, Ryanair, TUI Group o On The Beach Holidays, qui han manifestat 
la seva ferma aposta en apostar per la nostra destinació i oferint ja a dia d’avui una 



BOPC 502
30 de desembre de 2019

1.25.15. Preguntes per escrit 15 

major oferta de seients i places hoteleres de cara a la propera temporada, per tal de 
captar part dels clients que fins a dia d’avui estaven operant amb Thomas Cook.

L’Agència Catalana de Turisme sempre ha treballat amb les empreses del ter-
ritori per garantir amb elles una generació d’accions potent per facilitar una major 
ocupació de les destinacions, especialment en mesos de pre i post temporada alta. 
En aquest sentit, cal destacar les iniciatives com «Hola Família!» que, en les des-
tinacions certificades de turisme familiar, han ofert descomptes i promocions per 
aquells clients que en gaudeixin en un cap de setmana en concret.

A més, la Generalitat treballa constantment per a mantenir la connectivitat de 
Catalunya amb altres destinacions internacionals. Cada any s’assisteix a les fires 
més importants del sector del turisme i els touroperadorr. Entre altres, Fitur a Ma-
drid, World Travel Market a Londres, i en aquestes fires es mantenen reunions amb 
companyies aèries i touroperadors.

I cada any s’organitzen reunions amb els principals touroperadors europeus per 
aconseguir que més passatgers visitin Catalunya a través de Girona i Reus.

Per tant, es treballa de manera continuada amb aquest sector per als mercats tu-
rístics a Costa Brava i Costa Daurada.

Finalment, i a mode de conclusió, val a dir que el Govern de la Generalitat de 
Catalunya va reaccionar de forma immediata davant l’anunci de fallida de la compa-
nyia aèria Thomas Cook. Les reaccions es van agrupar en diferents àmbits:

1. Interlocució permanent amb el Govern de l’Estat per reclamar línies de res-
posta i ajuda amb caràcter no discriminatori per tots els territoris afectats per la fa-
llida de la companyia.

2. Interlocució amb les principals confederacions empresarials que agrupen la 
major part del teixit turístic del nostre país, per conèixer les afectacions reals sobre 
les empreses ubicades a Catalunya.

3. Participació en les reunions convocades pel Ministeri d’Indústria, Comerç i 
Turisme amb els diferents actors del sector públic i del sector privat, alhora de posar 
veu a la necessitat d’accions equivalents a tot el territori afectat en termes de taxes 
aèries i altres compensacions i mesures de caràcter fiscal.

4. Intensificació de les accions en el mercat britànic, no només amb caràcter 
promocional sinó també de major presència i reunions constants amb els operadors 
principals del mercat britànic per tal de garantir una bona oferta de places aèries i 
hoteleres per part d’aquestes companyies en el mercat britànic cap a la nostra des-
tinació. La presència de la consellera d’Empresa i Coneixement a la World Travel 
Market, amb una agenda de reunions amb les principals companyies britàniques, 
conjuntament amb 22 empreses privades del sector turístic així com també les prin-
cipals marques turístiques de la nostra destinació.

Barcelona, 16 de desembre de 2019
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
informar els afectats per la fallida de l’empresa Thomas Cook de llurs 
drets
314-05718/12

Proponent: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54442 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.12.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05717/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per 
a assegurar la repatriació dels turistes afectats per la fallida de 
l’empresa Thomas Cook
314-05719/12

Proponent: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54442 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.12.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05717/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb 
representants del sector turístic arran de la fallida de l’empresa 
Thomas Cook
314-05720/12

Proponent: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54442 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.12.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05717/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb 
sindicats i patronals dels sectors del transport i l’hostaleria arran de 
la fallida de l’empresa Thomas Cook
314-05721/12

Proponent: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54442 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.12.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05717/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per 
a pal·liar la pèrdua de llocs de treball per la fallida de l’empresa 
Thomas Cook
314-05722/12

Proponent: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54442 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.12.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05717/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
atraure operadors alternatius a l’empresa Thomas Cook
314-05723/12

Proponent: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54442 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.12.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05717/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
garantir la connexió de les destinacions turístiques catalanes amb 
els principals lloc d’origen dels turistes
314-05724/12

Proponent: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54442 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.12.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05717/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per 
a pal·liar els efectes negatius de la pèrdua de reserves turístiques 
arran de la fallida de l’empresa Thomas Cook
314-05725/12

Proponent: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54442 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.12.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05717/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el contingut de 
la reunió amb la Secretaria d’Estat de Turisme sobre la fallida de 
l’empresa Thomas Cook
314-05726/12

Proponent: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54442 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.12.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05717/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplegament 
del pla de seguiment de les afectacions provocades per la fallida de 
l’empresa Thomas Cook
314-05727/12

Proponent: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54442 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.12.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05717/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la independència 
i neutralitat dels mitjans gestionats per la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals
314-05738/12

Proponent: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54423 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.12.2019

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta escrita, amb número de tramitació: 
314-05738/12, us trameto, en document annex, la informació facilitada per la Secre-
taria de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació.

Barcelona, 16 de desembre de 2019
Meritxell Budó i Pla, consellera de la Presidència 

Annex
El Govern de la Generalitat considera que els mitjans de la Corporació Catalana 

de Mitjans Audiovisuals continuen sent independents i neutrals.
La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals té necessitats de finançament 

que han crescut degut a obligacions legals (IVA, increments retributius..) o de mer-
cat (davallada dels ingressos publicitaris). Aquestes necessitats de finançament pú-
blic són traslladades a totes les comissions de control de l’actuació de la Corporació 
al Parlament de Catalunya i, per tant, posades en coneixement de tots els grups par-
lamentaris, i també traslladades al Govern de la Generalitat, per a la petició d’apor-
tacions extraordinàries, davant d’un pressupost prorrogat des del 2017.

Tot això no té cap efecte sobre la independència i la neutralitat dels mitjans de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Les necessitats i les peticions són 
públiques.

L’esforç de la direcció i del conjunt de professionals de la Corporació fan possi-
ble que es pugui mantenir un model audiovisual de referència i de qualitat, especial-
ment en la seva vessant informativa, àmbit en el qual el lideratge de TV3 és sòlid i 
molt destacat, assolint actualment els millors resultats dels últims anys.

Antoni Molons, secretari
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
fiscalitzar les operacions de la Caixa de Solidaritat
314-05739/12

Proponent: José María Cano Navarro, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54076 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.12.2019

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 les preguntes parlamentàries 314-05739/12 a 
314-05742/12 us informo del següent:

Atès que les iniciatives 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, proporcionar major cohesió a la informació i afavorir-ne 
la seva comprensió i anàlisi.

L’impost sobre donacions grava les adquisicions per persones físiques derivades 
de qualsevol negoci jurídic realitzat entre persones vives a títol gratuït. El text de la 
Llei 29/87, de 18 de desembre, estableix específicament la no subjecció a aquest im-
post dels increments de patrimoni obtinguts per les persones jurídiques. Per aquest 
motiu, les donacions que rep la Caixa de la Solidaritat no estan subjectes a tributa-
ció per l’impost esmentat ja que aquesta entitat no té la condició de persona física.

D’altra banda, i pel que fa a possibles transferències de la Caixa de Solidaritat 
envers tercers cal dir que per part de l’Agència Tributària de Catalunya es duran a 
terme actuacions ordinàries de control, com es fa en relació amb qualsevol altre fet 
imposable, utilitzant els mitjans de comprovació previstos en la normativa vigent.

L’entitat Associació de Foment de la Caixa de Solidaritat ha formulat consul-
ta en data 17 d’octubre adreçada a la Direcció General de Tributs i Joc a través de 
l’aplicació corporativa S@rcat, de les oficines de registre del Departament de Vice-
presidència i d’Economia i Hisenda. La mateixa consulta s’ha presentat també en el 
Registre de l’Agència Tributària de Catalunya el passat dia 24 d’octubre.

Per part de l’Agència Tributària de Catalunya no es considera cap moratòria en el 
pagament de qualsevol impost llevat que una disposició legal així ho prevegi, i sense 
perjudici del dret que tenen els contribuents de sol·licitar ajornaments del pagament 
dels seus impostos d’acord amb la llei general tributària i el reglament general de 
recaptació.

L’article 2.1 del RD legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics docu-
mentats, disposa:

«1. L’impost s’exigeix d’acord amb la verdadera naturalesa jurídica de l’acte o 
contracte liquidable, sigui quina sigui la denominació que les parts li hagin donat, 
prescindint dels defectes, tant de forma com intrínsecs, que puguin afectar-ne la va-
lidesa i eficàcia.»

D’acord amb aquest precepte, l’administració tributària, en la realització de les 
tasques de comprovació, analitza la naturalesa dels actes i negocis que s’atorguen en 
els documents presentats. En aquest ordre de coses, i quant a la figura del préstec, 
l’article 1740 del Codi civil espanyol disposa:

«Pel contracte de préstec, una de les parts lliura a l’altra, o alguna cosa no fun-
gible a fi que l’usi per un cert temps i la hi torni, cas en què s’anomena comodat, o 
diners o una altra cosa fungible, amb la condició de retornar-ne la mateixa quanti-
tat, de la mateixa espècie i qualitat, cas en què conserva simplement el nom de prés-
tec. El comodat és essencialment gratuït. El simple préstec pot ser gratuït o amb el 
pacte de pagar-ne interès.»
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Si el document presentat és el de préstec i aquest reuneix les condicions i requi-
sits exigits per la normativa civil, l’acte estarà subjecte a la modalitat de transmis-
sions patrimonials oneroses (i exempt, d’acord amb l’article 45.I.B.15 del text refós 
de la llei de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats); 
tot això sens perjudici de les facultats de comprovació de l’administració tributària. 
Aquestes tasques de comprovació aniran adreçades, per exemple, a verificar que les 
quantitats prestades es retornen en el termini i forma establerts en el contracte.

D’altra banda, a títol merament informatiu, s’ha d’assenyalar que el fet que el 
préstec es formalitzi amb un tipus d’interès zero no afecta a la seva naturalesa. Així 
ho ha reconegut el Tribunal Suprem en la sentència de 8 de juny del 2002 (recurs de 
cassació núm. 2112/1997):

«Y se dice innecesariamente, porque equiparar un préstamo sin interés, aunque 
sea con plazo dilatado de devolución, a una donación onerosa, o, lo que es lo mis-
mo, decir que quien recibe un préstamo sin interés en tales condiciones está en la 
misma situación jurídica que quien recibe una donación, equivale tanto como no in-
terpretar en sentido jurídico, como procede como primer estadio del procedimiento 
hermenéutico, y como imponía e impone la LGT, respectivamente, en sus arts. 25 y 
actual 23, un acto ajustado en todo a las prevenciones establecidas para el préstamo 
en el Código Civil y las tributarias de concreción de hecho imponible y base impo-
sitiva determinadas por el Texto Refundido a él aplicable.»

En aquest sentit també s’ha pronunciat la Direcció General de Tributs del Minis-
teri d’Hisenda en la consulta V1705-12, de 5 de setembre.

Barcelona, 4 de desembre de 2019
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les consultes sobre 
fiscalitat rebudes de la Caixa de Solidaritat i dels seus beneficiaris
314-05740/12

Proponent: José María Cano Navarro, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54076 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.12.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05739/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la consideració 
d’aplicar una moratòria de l’impost sobre successions i donacions en 
el cas de la Caixa de Solidaritat
314-05741/12

Proponent: José María Cano Navarro, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54076 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.12.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05739/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri pel qual 
una donació no tributa a l’Agència Tributària de Catalunya si els 
intervinents signen un document en què declaren que és un préstec
314-05742/12

Proponent: José María Cano Navarro, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54076 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.12.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05739/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obertura de 
diligències arran de les coaccions a una periodista durant la 
manifestació de l’1 d’octubre de 2019 a Barcelona
314-05751/12

Proponent: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54133 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.12.2019

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 les preguntes parlamentàries 314-05751/12, 
314-05752/12, 314-05753/12, 314-05754/12 i 314-05755/12, 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.

L’associació Assemblea Nacional Catalana va comunicar la celebració d’una ma-
nifestació a Barcelona l’1 d’octubre de 2019 amb sortida des de la Plaça de Catalu-
nya i amb l’inici previst per a les 19 hores.

Aquesta manifestació va finalitzar al carrer Consell de Cent amb carrer Pau 
Claris. En aquest punt alguns manifestants van escridassar una periodista i un cà-
mera de Telecinco, si bé dos d’aquests manifestants van tenir una actitud més hostil, 
que va anar més enllà d’una escridassada, coaccionant l’activitat de la periodista, del 
càmera i la d’un reporter gràfic.

Aquests fets estan essent investigats per la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra (PG-ME) a partir de la denúncia recollida a les diligències policials. La 
investigació continua oberta per identificar els dos presumptes autors dels delictes 
de coaccions, furt d’un objectiu fotogràfic i maltractament d’obra.

La PG-ME també investiga unes coaccions similars contra una periodista de 
TVE i el seu càmera que van ocórrer l’11 de setembre de 2019 al Parc de la Ciuta-
della de Barcelona. Es va recollir una denúncia per coaccions, danys lleus i lesions 
lleus i la investigació per identificar els autors continua oberta.

Un cop finalitzada la manifestació de l’1 d’octubre de 2019, es va detectar un 
grup de persones causant aldarulls, que va creuar algun contenidor d’escombraries 
a la via. L’Àrea de la Brigada Mòbil va detenir una persona menor d’edat per desor-
dres públics.

Arran d’alguns incidents contra periodistes en concentracions i manifestacions 
per part dels assistents, a finals de setembre d’enguany, des de l’Àrea de Comunica-
ció de la PG-ME es va proposar una reunió de treball per cercar mesures i canals 
de comunicació àgils en cas que els professionals es trobessin en situació de risc. 
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Com a resultat d’aquesta trobada es van establir canals de comunicació directes amb 
l’operativa policial per casos en què els periodistes es poguessin veure implicats en 
un incident greu en el marc d’un dispositiu policial, com també per facilitar la pro-
tecció de plataformes fixes. D’altra banda, també se’ls va facilitar un canal directe 
per poder col·laborar en les investigacions policials posteriors.

Es va recordar al col·lectiu de periodistes la importància de denunciar els inci-
dents. Es va insistir en la importància de l’ús d’armilles i braçalets acreditatius quan 
se’ls habilita zones de treball dins els dispositius policials o zones on s’estiguin pro-
duint incidents violents. De la mateixa manera, es va recordar l’ús d’elements de 
protecció davant els llançaments que es produeixen sovint en aquestes situacions 
i atendre les indicacions dels agents per tal que es dugui a terme amb seguretat la 
intervenció policial.

Durant aquests dies continuats de mobilitzacions del mes d’octubre, els agents de 
la PG-ME han treballat permanentment en els dispositius, fent d’enllaç per facilitar 
al màxim la tasca dels mitjans de comunicació. El contacte per part dels periodistes 
amb la PG-ME és permanent i els canals habituals d’enllaç estan a disposició dels 
professionals de la informació.

Barcelona, 10 de desembre de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la identificació 
dels responsables de les coaccions als treballadors de mitjans de 
comunicació durant les manifestacions
314-05752/12

Proponent: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54133 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.12.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05751/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els requeriments de 
manteniment de l’ordre als organitzadors de manifestacions com la 
de l’1 d’octubre de 2019
314-05753/12

Proponent: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54133 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.12.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05751/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures preses 
contra els responsables de mantenir l’ordre durant la manifestació de 
l’1 d’octubre de 2019 a Barcelona
314-05754/12

Proponent: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54133 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.12.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05751/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la identificació 
dels responsables de les coaccions a una periodista durant la 
manifestació de l’1 d’octubre de 2019 a Barcelona
314-05755/12

Proponent: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54133 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.12.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05751/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obertura d’un 
expedient sancionador als convocants de la manifestació de l’1 
d’octubre de 2019 a Barcelona
314-05756/12

Proponent: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54424 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.12.2019

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 314-05756/12, us in-
formo del següent:

L’1 d’octubre de 2019 l’associació Assemblea Nacional Catalana va convocar una 
manifestació comunicada a Barcelona amb sortida de Plaça de Catalunya, seguint 
per passeig de Gràcia, el carrer de Provença fins a Roger de Llúria i baixant a Con-
sell de Cent per acabar davant de l’Institut Balmes. L’inici de la manifestació estava 
previst a les 19.00 h.

La manifestació va finalitzar al carrer Consell de Cent amb carrer Pau Claris. 
En aquest punt alguns manifestants van escridassar una periodista i un càmera de 
Telecinco, si bé dos d’aquests manifestants van tenir una actitud més hostil, que va 
anar més enllà d’una escridassada, coaccionant l’activitat de la periodista, el càmera 
i la d’un reporter gràfic.

Aquests fets estan essent investigats per la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra a partir de la denúncia corresponent. La investigació està oberta i se-
gueix el seu curs per identificar els dos presumptes autors dels delictes de coaccions, 
furt d’un objectiu fotogràfic i maltractament d’obra.

Barcelona, 16 de desembre de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’expedients administratius arran de les inspeccions fetes per 
l’Agència Catalana de Consum als domicilis de famílies vulnerables 
en què s’han tallat els subministraments bàsics
314-05769/12

Proponent: Martí Pachamé Barrera, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54443 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.12.2019

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 314-05769/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-05770/12 a 314-
05772/12.

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’Agencia Catalana del Consum (ACC) actua en virtut de la seva competència en 
defensa dels consumidors, aplicant la Llei 24/2015 de 29 de juliol, vetllant per a què 
les empreses compleixin el que estableix l’esmentada llei. En aquest sentit, l’ACC 
efectua inspeccions derivades de denúncies de consumidors i comunicacions d’altres 
administracions, així com també inspeccions d’ofici a les empreses subministrado-
res, per a investigar possibles talls indeguts.

Des de l’entrada en vigor de la Llei 24/2015, l’ACC ha efectuat un total de 422 
expedients d’inspecció per a determinar els possibles talls indeguts, que desglossat 
per anys han estat els següents:

– 2015: 18 inspeccions
– 2016: 199
– 2017: 79
– 2018: 93
– 2019 (fins el 28.11.2019): 33
D’altra banda, el nombre de recursos d’alçada resolts pel Departament d’Em-

presa i Coneixement amb relació a les sancions per talls del subministraments bàsics 
d’acord amb la Llei 24/2015 és de 86.

El nombre de recursos contenciosos administratius interposat per empreses de 
subministraments bàsics en relació amb resolucions sancionadores, que han estat 
estimats mitjançant sentència judicial, des de l’entrada en vigor de la Llei 24/2015, 
és de 10.

Finalment, el nombre de recursos contenciosos administratius interposat per em-
preses de subministraments bàsics en relació amb resolucions sancionadores, que 
han estat desestimats mitjançant sentència judicial, des de l’entrada en vigor de la 
Llei 24/2015, és de 2.

Barcelona, 16 de desembre 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 
recursos resolts pel Departament d’Economia i Hisenda amb relació 
a les sancions per talls dels subministraments bàsics
314-05770/12

Proponent: Martí Pachamé Barrera, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54443 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.12.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05769/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sentències judicials desfavorables per al Departament d’Economia i 
Hisenda amb relació a les sancions a les empreses subministradores 
de serveis bàsics
314-05771/12

Proponent: Martí Pachamé Barrera, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54443 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.12.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05769/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sentències judicials favorables amb relació a les sancions a les 
empreses subministradores de serveis bàsics
314-05772/12

Proponent: Martí Pachamé Barrera, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54443 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.12.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05769/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració amb 
la Plataforma per la Llengua en l’elaboració del segell de producte 
lingüísticament responsable
314-05808/12

Proponent: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54444 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.12.2019

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 314-05808/12, us 
informo del següent:
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El segell a què es fa referència a la pregunta deu ser una iniciativa de Platafor-
ma per la Llengua, amb la qual el Departament d’Empresa i Coneixement no hi ha 
participat de cap manera.

Barcelona, 9 de desembre de 2019
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la identificació pels 
Mossos d’Esquadra dels responsables de tapar els radars i els senyals 
de trànsit de la carretera C-12 la matinada del 5 d’octubre de 2019
314-05841/12

Proponent: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54425 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.12.2019

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 314-05841/12, us in-
formo del següent:

La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra no ha tingut coneixement de 
cap tipus d’afectació a la senyalització de la via C-12 al tram entre Lleida i Àger ni 
ha rebut cap denúncia relacionada amb aquests fets; per aquest motiu, no s’ha dut a 
terme cap investigació ni s’ha identificat cap persona.

Barcelona, 16 de desembre de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obertura 
d’expedients a agents dels Mossos d’Esquadra en aplicació del 
Reglament de règim disciplinari
314-05867/12

Proponent: Maria Sirvent Escrig, del SP CUP-CC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54426 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.12.2019

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 314-05867/12, us in-
formo del següent:

Sí, s’ha obert algun procediment disciplinari en base al que estableix el Decret 
183/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament de règim disciplinari del cos 
de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra.

Barcelona, 16 de desembre de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions 
activades del Pla especial d’emergències per inundacions
314-05893/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54427 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.12.2019

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 314-05893/12, us 
informo del següent:

Les accions del pla INUNCAT activades amb motiu de la previsió de les inunda-
cions dels dies 22 i 23 d’octubre de 2019 van ser les següents:

– El dilluns dia 21 d’octubre, a les 11:32 h, el CECAT va emetre un avís de pre-
alerta del pla INUNCAT arran dels avisos de pluja intensa i abundant emesos pel 
Servei Meteorològic de Catalunya i d’acord als criteris operatius del pla. La pre-
alerta es va notificar a través de comunicat als ajuntaments i als consells comarcals 
inclosos en la predicció meteorològica i als serveis d’emergència, tot avançant que 
s’activaria l’alerta del pla INUNCAT si es mantenia la previsió meteorològica.

– El mateix dia 21, a les 19:16 h, el CECAT va activar l’alerta del pla INUNCAT 
per l’actualització dels avisos del Servei Meteorològic de Catalunya que mantenien 
la possibilitat de pluges intenses i abundants i per la proximitat temporal de l’inici de 
l’episodi, seguint els criteris del pla. L’alerta es va notificar als serveis d’emergència i  
als ajuntaments i consells comarcals potencialment afectats a través de comunicat 
i d’SMS. Se’ls va notificar la possibilitat de creixements sobtats de rius i rieres, es-
pecialment al litoral i prelitoral, i se’ls va recomanar la senyalització i el tancament 
d’accessos a zones inundables, la neteja d’embornals per facilitar el drenatge i tenir 
especial cura de les activitats a les lleres dels rius amb el control dels accessos.

– En el marc de l’alerta del pla INUNCAT es va convocar el Comitè tècnic de se-
guiment del risc d’inundacions, que es va reunir al CECAT el dimarts 22 d’octubre 
a les 09:30 h amb presència de comandaments i responsables del Servei Meteorolò-
gic de Catalunya, Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Confederació Hidrogràfica 
de l’Ebre (telefònicament), Bombers de la Generalitat, Mossos d’Esquadra, telèfon 
d’emergències 112, Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), Creu Roja, Servei Ca-
talà de Trànsit, Carreteres de la Generalitat de Catalunya (Departament de Territori 
i Sostenibilitat), Renfe, Adif, FGC i Endesa. Es va constatar la previsió meteorolò-
gica de pluges fortes i abundants amb possibilitat d’inundacions. L’ACA i la Confe-
deració Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) van informar de les previsions hidrològiques 
d’inundacions.

– Posteriorment al Comitè Tècnic, a les 11:08 h, el CECAT va enviar un comu-
nicat per notificar l’actualització de l’alerta del pla INUNCAT als serveis d’emer-
gència i als ajuntaments i consells comarcals potencialment afectats. Al comunicat 
es van recollir les principals conclusions del Comitè Tècnic i es va insistir en les 
mesures preventives, tot demanant als municipis el control de guals i passos sobre 
cursos fluvials i l’accés a zones inundables, els avisos a elements vulnerables que hi 
pogués haver en aquestes zones i la previsió d’evacuacions de persones a aquestes 
zones si fos necessari. De cara als ciutadans, es va indicar evitar desplaçaments in-
necessaris i restringir al màxim la mobilitat en carretera, especialment cap al final 
de la tarda i la matinada.

– El CECAT va iniciar la monitorització de l’episodi de pluges i possibles inun-
dacions.

– A les 18:00 h es va tornar a reunir al CECAT el Comitè tècnic de seguiment del 
risc d’inundacions del pla INUNCAT amb l’assistència dels mateixos organismes. 
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Es va confirmar la previsió de pluges i d’inundacions i es van constatar els primers 
registres de pluja importants a Terres de l’Ebre, sense incidències rellevants.

– Posteriorment al Comitè Tècnic, a les 19:00 h, el CECAT va enviar un comuni-
cat per notificar l’actualització de l’alerta del pla INUNCAT als serveis d’emergència 
i als ajuntaments i consells comarcals potencialment afectats. Al comunicat s’insistia 
en la possibilitat de creixements sobtats de rius i rieres i es demanava als municipis 
extremar la vigilància de les zones inundables i el tancament de guals i passos sobre 
cursos fluvials i l’avís al CECAT en cas de possibles desbordaments.

– Arran del registre de precipitacions abundants a l’interior de Tarragona, a les 
20:42 h el CECAT va emetre un SMS als ajuntaments i consells comarcals de les cap-
çaleres dels rius Francolí, Montsant, Siurana i Set (Conca de Barberà, Garrigues, Pri-
orat) per notificar amb antelació la possibilitat de desbordament de rius i rieres.

– A partir del registre d’inundacions greus en la capçalera del riu Francolí, a les 
22:41 h el CECAT va notificar als ajuntaments i consells comarcals aigües avall del 
riu (Conca de Barberà, Alt i Baix Camp i Tarragonès) la instrucció de confinament i 
no mobilitat per possibilitat d’inundacions i desbordaments. La instrucció es va no-
tificar al mateix temps a les comarques aigües avall de la conca dels rius Montsant, 
Siurana, Set i resta del marge esquerra del riu Segre (Garrigues, Priorat, Urgell, Pla 
d’Urgell, Segarra i Segrià).

– A les 23:05 h el CECAT va activar i notificar la fase d’emergència del pla 
INUNCAT.

– Les notificacions als ajuntaments i els consells comarcals també es van comu-
nicar a través del Gabinet d’Informació del pla INUNCAT (coordinat pel Gabinet 
de Premsa de la Direcció General de Protecció Civil) amb notes de premsa i publi-
cacions a les xarxes socials (Twitter especialment) on quedaven recollides les previ-
sions d’inundacions i les recomanacions i instruccions als municipis i a la població.

Barcelona, 16 de desembre de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els reforços de 
personal que es van incorporar a l’operatiu dels centres de treball 112 
arran de l’activació del Pla especial d’emergències per inundacions
314-05894/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54428 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.12.2019

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 314-05894/12, us 
informo del següent:

El 22 d’octubre de 2019 es van incorporar addicionals de reforç en els centres 
d’operacions 112; concretament:

– Centre 112 de Reus: 25 gestors.
– Centre 112 de Zona Franca, a l’Hospitalet de Llobregat: 12 gestors.

Barcelona, 16 de desembre de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el personal que hi 
havia a les sales dels centres del 112 mentre va estar activat el Pla 
especial d’emergències per inundacions
314-05895/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54429 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.12.2019

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 314-05895/12, us 
informo del següent:

Les dades de servei del dia 22 d’octubre de 2019 en els centres d’operacions 112 
de Reus i de Zona Franca, a l’Hospitalet de Llobregat, indiquen que el nombre de 
personal en cadascun dels centres va ser el següent:

– Centre 112 de Reus: 247 gestors.
– Centre 112 de Zona Franca, a l’Hospitalet de Llobregat: 249 gestors.

Barcelona, 16 de desembre de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
trucades que es van perdre en els centres del 112 durant el temporal 
del 22 d’octubre de 2019
314-05896/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54430 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.12.2019

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 314-05896/12, us 
informo del següent:

Les dades extretes de la centraleta telefònica Avaya del CAT 112 en relació amb 
l’activitat de trucades entrants durant l’episodi del temporal de 22 d’octubre de 2019 
en els centres d’operacions 112 de Reus i de Zona Franca, a l’Hospitalet de Llobre-
gat, indiquen el següent:

Trucades entrants a centraleta 10.840

Trucades ateses per operadors 9.571

Trucades que no passen a operació 1.269

Barcelona, 16 de desembre de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Fascicle segon
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els danys soferts pel 
castell de Castelló de Farfanya (Noguera) a causa d’un temporal de 
pluges a l’octubre del 2019
314-05937/12

Proponent: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54356 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.12.2019

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 314-05937/12 us in-
formo del següent:

El divendres 25 d’octubre, a les 14.30h, l’alcalde de l’Ajuntament de Castelló de 
Farfanya (la Noguera) notifica, mitjançant trucada telefònica, als Serveis Territori-
als de Cultura a Lleida, la caiguda, a causa del temporal, d’una part de la coneguda 
com a Torre Blanca, fets que són comunicats a la Direcció General del Patrimoni 
Cultural. En data 30 d’octubre de 2019, l’Ajuntament de Castelló de Farfanya regis-
tra via EACAT (reg. Entrada 9033/104316/2019) un escrit notificant els danys a la 
Torre Blanca. Per tant, el Departament de Cultura de la Generalitat sí que té cons-
tància d’aquests fets.

El dia 28 d’octubre de 2019, tècnics del Departament de Cultura visiten l’esmen-
tada torre per inspeccionar els danys, acompanyats per l’alcalde de la localitat.

En data 31 d’octubre de 2019, des dels Serveis Territorials a Lleida es va enviar 
a la cap de Servei d’Arqueologia i Paleontologia, un informe on es recollien tots els 
danys ocasionats per les pluges dels dies 22 i 23 d’octubre a la demarcació de Lleida.

En aquests moments, tècnics de l’Ajuntament de Castelló de Farfanya estan tre-
ballant per a fer una primera valoració econòmica dels danys i poder proposar me-
sures de conservació de les restes. Els tècnics del Departament estan treballant per 
a l’elaboració d’un informe més complet.

El Departament de Cultura de la Generalitat proporciona assessorament a l’Ajun-
tament, propietari del bé i, per tant responsable del bé segons la Llei 9/1993, del pa-
trimoni cultural català.

Es darrers anys, el Departament ha atorgat diverses subvencions, per a la recupe-
ració del conjunt monumental de Castelló de Farfanya, a través de convocatòria de 
subvencions de concurrència pública, per un import de 25.050 € durant el període 
2005/2020; i, mitjançant el conveni entre el Departament i la Diputació de Girona, 
pel que fa al període 2010-2013, un import total 400.000 €, corresponent al Depar-
tament l’import de 200.000 €.

L’Ajuntament està en procés de redacció d’un pla director que defineixi les línies 
d’actuació i estableixi prioritats en relació a les futures fases de restauració i inver-
sions a realitzar, ja que el conjunt resta encara en força mal estat de conservació i és 
mereixedor d’intervencions de restauració que en garanteixin la conservació, atesa 
la seva vàlua.

El 31 d’octubre es publica un acord de Govern amb el següent text:
6. Encarregar al Departament de Cultura l’avaluació de les actuacions d’emer-

gència sobre el patrimoni cultural de Catalunya que hagin quedat malmeses pels 
temporals, per tal d’avançar en la seva reparació i/o restauració. En funció del 
seu calendari d’execució i de les disponibilitats pressupostàries, s’autoritzarà aquest 
Departament a fer les transferències a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural 
(OSIC) que siguin necessàries per dur a terme les actuacions que cal que es realitzin 
abans de finalitzar aquest exercici.
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L’Ajuntament de Castelló de Farfanya no s’ha acollit a l’ajut a realitzar en aquest 
exercici, atès que encara no ha finalitzat l’avaluació dels danys i la valoració dels 
costos, de manera que enguany no es poden dur a terme les obres necessàries.

Barcelona, 10 de desembre de 2019
Mariàngela Vilallonga Vives, consellera de Cultura

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

1.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre La Marató del 2019
322-00152/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 20.12.2019, DSPC-C 407.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la resposta de la Unió Europea de Radiodifusió a 
la petició d’integració
322-00153/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 20.12.2019, DSPC-C 407.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el menysteniment de les institucions 
democràtiques per part de TV3
322-00154/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 20.12.2019, DSPC-C 407.
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en 
comissió sobre el pluralisme als canals de televisió de la Corporació
322-00156/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 20.12.2019, DSPC-C 407.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en 
comissió sobre el pluralisme a les emissores de ràdio de la Corporació
322-00157/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 20.12.2019, DSPC-C 407.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en 
comissió sobre la difusió de missatges i piulades dels teleespectadors 
dins de la programació en directe dels canals de la Corporació
322-00158/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 20.12.2019, DSPC-C 407.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre les accions previstes pel que fa a la investigació 
d’una presumpta desviació de diners de TV3 en la trama del 3%
322-00159/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 20.12.2019, DSPC-C 407.
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre les relacions de la Corporació amb projectes i 
organismes internacionals
322-00160/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 20.12.2019, DSPC-C 407.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre l’anàlisi del nou format de La Marató
322-00161/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 20.12.2019, DSPC-C 407.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el funcionament i l’audiència del programa Planta 
baixa
323-00201/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 20.12.2019, DSPC-C 407.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en 
comissió sobre el format de llarga durada d’El foraster i d’El suplent
323-00202/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 20.12.2019, DSPC-C 407.
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Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre el millorament de les 
emissions de Catalunya Ràdio al Baix Ebre
323-00203/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 20.12.2019, DSPC-C 407.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre l’anàlisi qualitativa de 
l’audiència dels mitjans digitals de la Corporació
323-00204/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 20.12.2019, DSPC-C 407.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la banalització de la violència per part de TV3
323-00205/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 20.12.2019, DSPC-C 407.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el tractament informatiu d’una notícia relativa al 
nivell de català dels alumnes d’educació secundària
323-00206/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 20.12.2019, DSPC-C 407.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la difusió del discurs nacionalista supremacista i 
excloent per part de TV3
323-00207/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 20.12.2019, DSPC-C 407.
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la hispanofòbia al programa Tot es mou
323-00208/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 20.12.2019, DSPC-C 407.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre les afirmacions xenòfobes de col·laboradors de TV3
323-00209/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 20.12.2019, DSPC-C 407.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre el fet que periodistes de 
Catalunya Ràdio insereixin promocions comercials d’entitats 
financeres en llurs intervencions
323-00210/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 20.12.2019, DSPC-C 407.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre les novetats en la retransmissió de la Cavalcada 
de Reis del 2020
323-00211/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 20.12.2019, DSPC-C 407.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre l’ampliació de la programació de l’oferta de 
música en directe
323-00212/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 20.12.2019, DSPC-C 407.
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Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre la temporada castellera a 
Catalunya Ràdio
323-00213/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 20.12.2019, DSPC-C 407.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre l’objectiu de la setmana de 
suport al teatre de Catalunya Ràdio
323-00214/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 20.12.2019, DSPC-C 407.
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

2.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la política de transparència de la Corporació i el 
deure de control pel Parlament
322-00155/12

DECAÏMENT

Sessió 17 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 20.12.2019, DSPC-C 407.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre els continguts de la programació de TV3
323-00215/12

RETIRADA

Sessió 17 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el dia 20.12.2019, DSPC-C 407.
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3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el temps 
d’espera a l’atenció sanitària infantil els darrers deu anys
311-01420/12

ANUNCI: MERCÈ ESCOFET SALA, DEL GP CS

Reg. 54340 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 18.12.2019

A la Mesa de la Comissió de la Infància
Mercè Escofet Sala, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Segons l’informe del Síndic de Greuges «Informe sobre els drets de l’infant» de 
novembre de 2019.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el temps i la llista d’espera de l’atenció sanitària infantil dels darrers 

10 anys?

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2019
Mercè Escofet Sala, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el temps 
d’espera a l’atenció social infantil els darrers deu anys
311-01421/12

ANUNCI: MERCÈ ESCOFET SALA, DEL GP CS

Reg. 54341 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 18.12.2019

A la Mesa de la Comissió de la Infància
Mercè Escofet Sala, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Tenint present l’informe del Síndic de Greuges «Informe sobre els drets de l’in-
fant» de novembre de 2019.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin es el temps i la llista d’espera de l’atenció social infantil dels darrers 10 

anys?

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2019
Mercè Escofet Sala, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures adoptades per a detectar el maltractament de nadons
311-01422/12

ANUNCI: MERCÈ ESCOFET SALA, DEL GP CS

Reg. 54342 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 18.12.2019

A la Mesa de la Comissió de la Infància
Mercè Escofet Sala, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Tenint present l’informe del Síndic de Greuges «Informe sobre els drets de l’in-
fant» de novembre de 2019.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures tenen implementades per a detectar el maltractament a na-

dons?

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2019
Mercè Escofet Sala, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’evolució 
dels casos de maltractament de nadons dels darrers deu anys
311-01423/12

ANUNCI: MERCÈ ESCOFET SALA, DEL GP CS

Reg. 54343 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 18.12.2019

A la Mesa de la Comissió de la Infància
Mercè Escofet Sala, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Tenint present l’informe del Síndic de Greuges «Informe sobre els drets de l’in-
fant» de novembre de 2019.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és l’evolució dels casos de maltractament de nadons dels darrers 10 anys 

desglossats per poblacions a Catalunya?

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2019
Mercè Escofet Sala, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
indicadors emprats per a iniciar una actuació per a protegir un nadó 
davant d’un possible maltractament
311-01424/12

ANUNCI: MERCÈ ESCOFET SALA, DEL GP CS

Reg. 54344 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 18.12.2019

A la Mesa de la Comissió de la Infància
Mercè Escofet Sala, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Tenint present l’informe del Síndic de Greuges «Informe sobre els drets de l’in-
fant» de novembre de 2019.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els indicadors utilitzats per iniciar una actuació per a protegir a un 

nadó d’un possible maltractament?

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2019
Mercè Escofet Sala, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
protocols que s’activen quan s’identifica un nadó maltractat
311-01425/12

ANUNCI: MERCÈ ESCOFET SALA, DEL GP CS

Reg. 54345 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 18.12.2019

A la Mesa de la Comissió de la Infància
Mercè Escofet Sala, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Tenint present l’informe del Síndic de Greuges «Informe sobre els drets de l’in-
fant» de novembre de 2019.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines són les actuacions i protocols que s’activen quan s’identifica un nadó 

maltractat?

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2019
Mercè Escofet Sala, diputada GP Cs
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3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament 
d’Educació s’ha reunit amb l’Ajuntament de Badalona per a parlar del 
futur de l’Escola Montigalà
314-06384/12

FORMULACIÓ: MARC PARÉS FRANZI, DEL GP CATECP

Reg. 54384 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.12.2019

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.

L’Escola Montigalà es fundà fa 11 anys al barri de Montigalà de la ciutat de Ba-
dalona en el marc del projecte educatiu 018 del barri, que consistia en la construcció 
d’una llar d’infants, una escola de primària i la rehabilitació de l’Institut Ventura i 
Gasol.

Mentre no existia la possibilitat i davant la demanda educativa de les famílies, 
es va iniciar les activitats de l’escola en mòduls prefabricats de manera provisional. 
Lamentablement, després de canvis de Govern i les retallades en educació, els mò-
duls prefabricats han esdevingut gairebé definitius, tot i que el projecte inicial és fer 
un edifici.

Les últimes setmanes han aparegut als mitjans de comunicació que podria exis-
tir la possibilitat de tancar l’escola, o bé, fusionar-la amb un altre centre de la ciutat, 
davant de la sorpresa de les famílies i la mobilització de l’AFA del centre que con-
sideren l’escola un projecte viu i un model d’èxit corroborat per les matriculacions 
anuals en primera opció. Atesa aquesta situació,

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El Departament d’Educació s’ha reunit amb les autoritats municipals per abor-

dar el futur de l’Escola Montigalà?

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2019
Marc Parés Franzi, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha posat en 
marxa el projecte de construcció de l’edifici definitiu de l’Escola 
Montigalà, de Badalona (Barcelonès)
314-06385/12

FORMULACIÓ: MARC PARÉS FRANZI, DEL GP CATECP

Reg. 54385 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.12.2019

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.

L’Escola Montigalà es fundà fa 11 anys al barri de Montigalà de la ciutat de Ba-
dalona en el marc del projecte educatiu 018 del barri, que consistia en la construcció 
d’una llar d’infants, una escola de primària i la rehabilitació de l’Institut Ventura i 
Gasol.
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Mentre no existia la possibilitat i davant la demanda educativa de les famílies, 
es va iniciar les activitats de l’escola en mòduls prefabricats de manera provisional. 
Lamentablement, després de canvis de Govern i les retallades en educació, els mò-
duls prefabricats han esdevingut gairebé definitius, tot i que el projecte inicial és fer 
un edifici.

Les últimes setmanes han aparegut als mitjans de comunicació que podria exis-
tir la possibilitat de tancar l’escola, o bé, fusionar-la amb un altre centre de la ciutat, 
davant de la sorpresa de les famílies i la mobilització de l’AFA del centre que con-
sideren l’escola un projecte viu i un model d’èxit corroborat per les matriculacions 
anuals en primera opció. Atesa aquesta situació,

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– S’ha posat en marxa el projecte de construcció de l’edifici definitiu de l’escola 

Montigalà en mòduls prefabricats durant 11 anys?

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2019
Marc Parés Franzi, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tancament de 
l’Escola Montigalà, de Badalona (Barcelonès)
314-06386/12

FORMULACIÓ: MARC PARÉS FRANZI, DEL GP CATECP

Reg. 54386 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.12.2019

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.

L’Escola Montigalà es fundà fa 11 anys al barri de Montigalà de la ciutat de Ba-
dalona en el marc del projecte educatiu 018 del barri, que consistia en la construcció 
d’una llar d’infants, una escola de primària i la rehabilitació de l’Institut Ventura i 
Gasol.

Mentre no existia la possibilitat i davant la demanda educativa de les famílies, 
es va iniciar les activitats de l’escola en mòduls prefabricats de manera provisional. 
Lamentablement, després de canvis de Govern i les retallades en educació, els mò-
duls prefabricats han esdevingut gairebé definitius, tot i que el projecte inicial és fer 
un edifici.

Les últimes setmanes han aparegut als mitjans de comunicació que podria exis-
tir la possibilitat de tancar l’escola, o bé, fusionar-la amb un altre centre de la ciutat, 
davant de la sorpresa de les famílies i la mobilització de l’AFA del centre que con-
sideren l’escola un projecte viu i un model d’èxit corroborat per les matriculacions 
anuals en primera opció. Atesa aquesta situació,

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Ha valorat el Departament d’Educació el tancament del centre educatiu Escola 

Montigalà?

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2019
Marc Parés Franzi, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fusió de l’Escola 
Montigalà, de Badalona (Barcelonès), amb altres centres
314-06387/12

FORMULACIÓ: MARC PARÉS FRANZI, DEL GP CATECP

Reg. 54387 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.12.2019

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.

L’Escola Montigalà es fundà fa 11 anys al barri de Montigalà de la ciutat de Ba-
dalona en el marc del projecte educatiu 018 del barri, que consistia en la construcció 
d’una llar d’infants, una escola de primària i la rehabilitació de l’Institut Ventura i 
Gasol.

Mentre no existia la possibilitat i davant la demanda educativa de les famílies, 
es va iniciar les activitats de l’escola en mòduls prefabricats de manera provisional. 
Lamentablement, després de canvis de Govern i les retallades en educació, els mò-
duls prefabricats han esdevingut gairebé definitius, tot i que el projecte inicial és fer 
un edifici.

Les últimes setmanes han aparegut als mitjans de comunicació que podria exis-
tir la possibilitat de tancar l’escola, o bé, fusionar-la amb un altre centre de la ciutat, 
davant de la sorpresa de les famílies i la mobilització de l’AFA del centre que con-
sideren l’escola un projecte viu i un model d’èxit corroborat per les matriculacions 
anuals en primera opció. Atesa aquesta situació,

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Ha valorat el Departament d’Educació la fusió de l’escola Montigalà amb altres 

centres de la ciutat?

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2019
Marc Parés Franzi, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de vehicles 
del parc mòbil de la Generalitat que es preveu renovar el 2020
314-06389/12

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

Reg. 54458 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.12.2019

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el nombre de vehicles del parc mòbil de cada un dels Departaments, 

empreses públiques i consorcis i dels organismes dependents de la Generalitat que 
es preveu renovar durant el 2020? Quants seran substituïts per vehicles elèctrics o 
híbrids?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2019
Jordi Terrades i Santacreu, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
vehicles del parc mòbil de la Generalitat que s’han renovat el 2019
314-06390/12

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

Reg. 54459 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.12.2019

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el nombre de vehicles del parc mòbil de cada un dels Departaments, em-

preses públiques i consorcis i dels organismes dependents de la Generalitat que s’han 
renovat durant el 2019? Quants han estat substituïts per vehicles elèctrics o híbrids?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2019
Jordi Terrades i Santacreu, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si manté la voluntat 
de fer l’estació d’autobusos de Lleida (Segrià) en el lloc que indica el 
Pla de l’estació
314-06391/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 54460 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.12.2019

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par-

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

En una resposta del Govern en data 19 de novembre del 2019 sobre la nova estació 
d’autobusos de Lleida, el conseller de Territori argumentava que «El Departament de 
Territori i Sostenibilitat (DTES) va redactar el 2013, per encàrrec a l’empresa pública 
Infraestructures.cat i en coordinació amb la Paeria de Lleida, el projecte construc-
tiu per l’execució d’una nova estació d’autobusos a l’entorn de l’estació de tren de 
Lleida, a uns terrenys escollits per la Paeria, actualment de propietat d’ADIF, prop 
de l’estació de tren. Atès el temps transcorregut i tenint en compte les noves neces-
sitats funcionals que necessita la futura estació d’autobusos, així com les previsions 
de creixement previst del transport públic, s’ha fet palesa la necessitat d’actualit-
zar aquesta proposta. En aquest sentit, a continuació de les recents reunions que el 
DTES ha mantingut amb la Paeria de Lleida en relació amb aquest assumpte, prope-
rament s’impulsarà una reunió amb ADIF per tal de fixar un calendari per encaixar 
la disponibilitat dels terrenys necessaris per encabir la futura estació a l’entorn de 
l’estació de tren». Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

– Manté el Govern la voluntat de fer la nova estació d’autobusos de Lleida en 
l’àmbit assenyalat al Pla de l’Estació?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2019
Jordi Terrades i Santacreu, Òscar Ordeig i Molist, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les necessitats 
funcionals de la futura estació d’autobusos de Lleida (Segrià)
314-06392/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 54461 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.12.2019

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par-

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

En una resposta del Govern en data 19 de novembre del 2019 sobre la nova 
estació d’autobusos de Lleida, el conseller de Territori argumentava que «El De-
partament de Territori i Sostenibilitat (DTES) va redactar el 2013, per encàrrec 
a l’empresa pública Infraestructures.cat i en coordinació amb la Paeria de Llei-
da, el projecte constructiu per l’execució d’una nova estació d’autobusos a l’entorn  
de l’estació de tren de Lleida, a uns terrenys escollits per la Paeria, actualment de 
propietat d’ADIF, prop de l’estació de tren. Atès el temps transcorregut i tenint en 
compte les noves necessitats funcionals que necessita la futura estació d’autobusos, 
així com les previsions de creixement previst del transport públic, s’ha fet palesa la 
necessitat d’actualitzar aquesta proposta. En aquest sentit, a continuació de les re-
cents reunions que el DTES ha mantingut amb la Paeria de Lleida en relació amb 
aquest assumpte, properament s’impulsarà una reunió amb ADIF per tal de fixar un 
calendari per encaixar la disponibilitat dels terrenys necessaris per encabir la futu-
ra estació a l’entorn de l’estació de tren». Interessa saber a aquests diputats i al seu 
grup parlamentari: 

– Quines són aquestes noves necessitats funcionals que necessita la futura esta-
ció d’autobusos de Lleida?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2019
Jordi Terrades i Santacreu, Òscar Ordeig i Molist, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si té previst 
d’encarregar la modificació del projecte de construcció de l’estació 
d’autobusos de Lleida (Segrià)
314-06393/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 54462 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.12.2019

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par-

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

En una resposta del Govern en data 19 de novembre del 2019 sobre la nova 
estació d’autobusos de Lleida, el conseller de Territori argumentava que «El De-
partament de Territori i Sostenibilitat (DTES) va redactar el 2013, per encàrrec a 
l’empresa pública Infraestructures.cat i en coordinació amb la Paeria de Lleida, 
el projecte constructiu per l’execució d’una nova estació d’autobusos a l’entorn de 
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l’estació de tren de Lleida, a uns terrenys escollits per la Paeria, actualment de 
propietat d’ADIF, prop de l’estació de tren. Atès el temps transcorregut i tenint en 
compte les noves necessitats funcionals que necessita la futura estació d’autobusos, 
així com les previsions de creixement previst del transport públic, s’ha fet palesa la 
necessitat d’actualitzar aquesta proposta. En aquest sentit, a continuació de les re-
cents reunions que el DTES ha mantingut amb la Paeria de Lleida en relació amb 
aquest assumpte, properament s’impulsarà una reunió amb ADIF per tal de fixar un 
calendari per encaixar la disponibilitat dels terrenys necessaris per encabir la futu-
ra estació a l’entorn de l’estació de tren». Interessa saber a aquests diputats i al seu 
grup parlamentari: 

– Té previst el Govern encarregar la modificació del projecte? En quin termini 
ho farà?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2019
Jordi Terrades i Santacreu, Òscar Ordeig i Molist, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost que 
destinarà a la construcció de l’estació d’autobusos de Lleida (Segrià)
314-06394/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 54463 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.12.2019

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par-

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

En una resposta del Govern en data 19 de novembre del 2019 sobre la nova 
estació d’autobusos de Lleida, el conseller de Territori argumentava que «El De-
partament de Territori i Sostenibilitat (DTES) va redactar el 2013, per encàrrec a 
l’empresa pública Infraestructures.cat i en coordinació amb la Paeria de Lleida, 
el projecte constructiu per l’execució d’una nova estació d’autobusos a l’entorn de 
l’estació de tren de Lleida, a uns terrenys escollits per la Paeria, actualment de 
propietat d’ADIF, prop de l’estació de tren. Atès el temps transcorregut i tenint en 
compte les noves necessitats funcionals que necessita la futura estació d’autobusos, 
així com les previsions de creixement previst del transport públic, s’ha fet palesa la 
necessitat d’actualitzar aquesta proposta. En aquest sentit, a continuació de les re-
cents reunions que el DTES ha mantingut amb la Paeria de Lleida en relació amb 
aquest assumpte, properament s’impulsarà una reunió amb ADIF per tal de fixar un 
calendari per encaixar la disponibilitat dels terrenys necessaris per encabir la futu-
ra estació a l’entorn de l’estació de tren». Interessa saber a aquests diputats i al seu 
grup parlamentari: 

– Quin és el pressupost que destinarà el Govern per a la construcció de la nova 
estació d’autobusos de Lleida?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2019
Jordi Terrades i Santacreu, Òscar Ordeig i Molist, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida 
pressupostària que destinarà a la construcció de l’estació 
d’autobusos de Lleida (Segrià) el 2020
314-06395/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 54464 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.12.2019

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par-

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

En una resposta del Govern en data 19 de novembre del 2019 sobre la nova 
estació d’autobusos de Lleida, el conseller de Territori argumentava que «El De-
partament de Territori i Sostenibilitat (DTES) va redactar el 2013, per encàrrec 
a l’empresa pública Infraestructures.cat i en coordinació amb la Paeria de Llei-
da, el projecte constructiu per l’execució d’una nova estació d’autobusos a l’entorn  
de l’estació de tren de Lleida, a uns terrenys escollits per la Paeria, actualment de 
propietat d’ADIF, prop de l’estació de tren. Atès el temps transcorregut i tenint en 
compte les noves necessitats funcionals que necessita la futura estació d’autobusos, 
així com les previsions de creixement previst del transport públic, s’ha fet palesa la 
necessitat d’actualitzar aquesta proposta. En aquest sentit, a continuació de les re-
cents reunions que el DTES ha mantingut amb la Paeria de Lleida en relació amb 
aquest assumpte, properament s’impulsarà una reunió amb ADIF per tal de fixar un 
calendari per encaixar la disponibilitat dels terrenys necessaris per encabir la futu-
ra estació a l’entorn de l’estació de tren». Interessa saber a aquests diputats i al seu 
grup parlamentari: 

– Quina partida destinarà el Govern als pressupostos del 2020 per aquest nou 
equipament?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2019
Jordi Terrades i Santacreu, Òscar Ordeig i Molist, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per 
a l’acabament de la construcció de l’estació d’autobusos de Lleida 
(Segrià)
314-06396/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 54465 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.12.2019

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par-

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

En una resposta del Govern en data 19 de novembre del 2019 sobre la nova 
estació d’autobusos de Lleida, el conseller de Territori argumentava que «El De-
partament de Territori i Sostenibilitat (DTES) va redactar el 2013, per encàrrec 
a l’empresa pública Infraestructures.cat i en coordinació amb la Paeria de Llei-
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da, el projecte constructiu per l’execució d’una nova estació d’autobusos a l’entorn  
de l’estació de tren de Lleida, a uns terrenys escollits per la Paeria, actualment de 
propietat d’ADIF, prop de l’estació de tren. Atès el temps transcorregut i tenint en 
compte les noves necessitats funcionals que necessita la futura estació d’autobusos, 
així com les previsions de creixement previst del transport públic, s’ha fet palesa la 
necessitat d’actualitzar aquesta proposta. En aquest sentit, a continuació de les re-
cents reunions que el DTES ha mantingut amb la Paeria de Lleida en relació amb 
aquest assumpte, properament s’impulsarà una reunió amb ADIF per tal de fixar un 
calendari per encaixar la disponibilitat dels terrenys necessaris per encabir la futu-
ra estació a l’entorn de l’estació de tren». Interessa saber a aquests diputats i al seu 
grup parlamentari: 

– Quan té previst el Govern finalitzar aquest equipament llargament reivindicat 
per la ciutat de Lleida?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2019
Jordi Terrades i Santacreu, Òscar Ordeig i Molist, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reunió amb Adif 
per a acordar els detalls de l’inici de la construcció de l’estació 
d’autobusos de Lleida (Segrià)
314-06397/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 54466 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.12.2019

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par-

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

En una resposta del Govern en data 19 de novembre del 2019 sobre la nova 
estació d’autobusos de Lleida, el conseller de Territori argumentava que «El De-
partament de Territori i Sostenibilitat (DTES) va redactar el 2013, per encàrrec 
a l’empresa pública Infraestructures.cat i en coordinació amb la Paeria de Llei-
da, el projecte constructiu per l’execució d’una nova estació d’autobusos a l’entorn  
de l’estació de tren de Lleida, a uns terrenys escollits per la Paeria, actualment de 
propietat d’ADIF, prop de l’estació de tren. Atès el temps transcorregut i tenint en 
compte les noves necessitats funcionals que necessita la futura estació d’autobusos, 
així com les previsions de creixement previst del transport públic, s’ha fet palesa la 
necessitat d’actualitzar aquesta proposta. En aquest sentit, a continuació de les re-
cents reunions que el DTES ha mantingut amb la Paeria de Lleida en relació amb 
aquest assumpte, properament s’impulsarà una reunió amb ADIF per tal de fixar un 
calendari per encaixar la disponibilitat dels terrenys necessaris per encabir la futu-
ra estació a l’entorn de l’estació de tren». Interessa saber a aquests diputats i al seu 
grup parlamentari: 

– Té el Govern fixada ja la reunió amb ADIF per tal de concretar els detalls per 
iniciar aquesta obra?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2019
Jordi Terrades i Santacreu, Òscar Ordeig i Molist, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autorització per a 
penjar una pancarta de Tsunami Democràtic a la façana del recinte 
de la Maternitat de Barcelona
314-06398/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 54472 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.12.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, 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.

En el dia d’avui, 18 de desembre de 2019, a la façana de la seu del Servei Català 
de la Salut (CatSalut) situada al recinte de la Maternitat de Barcelona s’ha penjat una 
pancarta del autodenominat «Tsunami Democràtic» amb el lema «Canviem l’estat 
de les coses. No violència, desobediència civil».

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Qui ha autoritzat que a la façana de la seu del CatSalut situada al recinte de la 

Maternitat de Barcelona s’hagi penjat una pancarta de «Tsunami Democràtic» amb 
el lema «Canviem l’estat de les coses. No violència, desobediència civil»?

– Qui ha sol·licitat penjar a la façana de la seu del CatSalut la pancarta de «Tsu-
nami Democràtic» amb el lema «Canviem l’estat de les coses. No violència, desobe-
diència civil»?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius del 
tancament d’una línia de P3 a l’Escola Pérez Sala, de Vilassar de Mar 
(Maresme)
314-06399/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 54475 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.12.2019

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Par-

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

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Quins han estat els motius pel tancament d’una línia de P3 a l’escola Pérez Sala 

de Vilassar de Mar, el curs 2019-2020?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2019
Esther Niubó Cidoncha, Alícia Romero Llano, diputades GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació de 
l’Ajuntament de Vilassar de Mar (Maresme) en la decisió de tancar 
una línia de P3 a l’Escola Pérez Sala
314-06400/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 54476 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.12.2019

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Par-

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

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– La decisió del tancament d’una línia de P3 a l’escola Pérez Sala de Vilassar de 

Mar, el curs 2019-2020, es va prendre des del Govern de la Generalitat conjunta-
ment amb l’Ajuntament de Vilassar de Mar? Hi va estar d’acord el Govern munici-
pal amb aquest tancament?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2019
Esther Niubó Cidoncha, Alícia Romero Llano, diputades GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es van fer 
reunions amb la comunitat educativa abans de decidir tancar una 
línia de P3 a l’Escola Pérez Sala, de Vilassar de Mar (Maresme)
314-06401/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 54477 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.12.2019

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Par-

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

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Van haver reunions amb la comunitat educativa per copsar la seva opinió abans 

de decidir-se el tancament d’una línia de P3 a l’escola Pérez Sala de Vilassar de Mar, 
el curs 2019-2020? Si en va haver-hi, quants i quan van ser? Si van haver-hi reunions 
amb la comunitat educativa, voldríem saber si es va arribar a acords amb la mateixa 
sobre el tancament de la línia de P3 a l’escola Pérez Sala. Si la resposta és positiva, 
a quins acords es va arribar?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2019
Esther Niubó Cidoncha, Alícia Romero Llano, diputades GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la planificació 
escolar a mitjà termini a Vilassar de Mar (Maresme)
314-06402/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 54478 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.12.2019

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Par-

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

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Té constància el Govern de la Generalitat de la planificació escolar a mig ter-

mini del municipi de Vilassar? És una planificació consensuada amb els serveis ter-
ritorials d’educació? Si la resposta és positiva, podrien concretar-la?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2019
Esther Niubó Cidoncha, Alícia Romero Llano, diputades GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de la 
qualitat de l’aigua de la desembocadura de la riera del Vendrell
314-06403/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CATECP

Reg. 54511 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.12.2019

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada, Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
Els veïns del Vendrell i el Grup Ecologista del Vendrell (Geven) porten setmanes 

denunciant el mal estat de l’aigua en la desembocadura de la riera. A més, asseguren 
que existeixen crustacis i peixos morts, així com males olors en la zona.

Una situació que expressa el deficient estat de les aigües que arriben des de la 
desembocadura de la riera de la Bisbal.

El que teòricament és un torrent que naturalment ha de servir per a evacuar ai-
gües en dies de pluja, avui és un riu pel qual baixa constantment l’aigua que allibera 
la depuradora de Santa Oliva.

Davant d’això,
– Hi ha garantia que la qualitat de l’aigua és correcta?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2019
Yolanda López Fernández, Lucas Silvano Ferro Solé, diputats GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les solucions 
presentades a l’Ajuntament del Vendrell amb relació al mal estat de 
l’aigua de la desembocadura de la riera del Vendrell
314-06404/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CATECP

Reg. 54512 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.12.2019

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada, Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
Els veïns del Vendrell i el Grup Ecologista del Vendrell (Geven) porten setmanes 

denunciant el mal estat de l’aigua en la desembocadura de la riera. A més, asseguren 
que existeixen crustacis i peixos morts, així com males olors en la zona.

Una situació que expressa el deficient estat de les aigües que arriben des de la 
desembocadura de la riera de la Bisbal.

El que teòricament és un torrent que naturalment ha de servir per a evacuar ai-
gües en dies de pluja, avui és un riu pel qual baixa constantment l’aigua que allibera 
la depuradora de Santa Oliva.

Davant d’això,
– Quines són les solucions que ha presentat el Govern a l’Ajuntament del Ven-

drell?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2019
Yolanda López Fernández, Lucas Silvano Ferro Solé, diputats GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha posat en 
marxa un estudi sobre els efectes del mal estat de l’aigua de la 
desembocadura de la riera del Vendrell
314-06405/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CATECP

Reg. 54513 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.12.2019

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada, Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
Els veïns del Vendrell i el Grup Ecologista del Vendrell (Geven) porten setmanes 

denunciant el mal estat de l’aigua en la desembocadura de la riera. A més, asseguren 
que existeixen crustacis i peixos morts, així com males olors en la zona.

Una situació que expressa el deficient estat de les aigües que arriben des de la 
desembocadura de la riera de la Bisbal.

El que teòricament és un torrent que naturalment ha de servir per a evacuar ai-
gües en dies de pluja, avui és un riu pel qual baixa constantment l’aigua que allibera 
la depuradora de Santa Oliva.
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Davant d’això,
– Ha posat en marxa el Govern un estudi sobre els efectes del mal estat de l’ai-

gua?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2019
Yolanda López Fernández, Lucas Silvano Ferro Solé, diputats GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si està en perill 
l’espai de recuperació dels Caus pel mal estat de l’aigua de la riera 
del Vendrell
314-06406/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CATECP

Reg. 54514 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.12.2019

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada, Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
Els veïns del Vendrell i el Grup Ecologista del Vendrell (Geven) porten setmanes 

denunciant el mal estat de l’aigua en la desembocadura de la riera. A més, asseguren 
que existeixen crustacis i peixos morts, així com males olors en la zona.

Una situació que expressa el deficient estat de les aigües que arriben des de la 
desembocadura de la riera de la Bisbal.

El que teòricament és un torrent que naturalment ha de servir per a evacuar ai-
gües en dies de pluja, avui és un riu pel qual baixa constantment l’aigua que allibera 
la depuradora de Santa Oliva.

Davant d’això,
– Està en perill l’espai de recuperació dels Caus davant la situació de l’estat de 

les aigües de la riera?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2019
Yolanda López Fernández, Lucas Silvano Ferro Solé, diputats GP CatECP
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3.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre les opinions de Pilar 
Rahola en el programa de TV3 Tot es mou amb relació a l’acord fiscal 
del Govern amb Catalunya en Comú Podem
316-00053/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 54490 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.12.2019

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 196.1 i 7 del Reglament del 
Parlament, presenta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
1. Considera que les reiterades opinions versades per la col·laboradora del pro-

grama Tot es mou de TV3 Pilar Rahola, sobre l’acord fiscal assolit pel Govern amb 
el grup parlamentari de Catalunya En Comú Podem compleixen amb el «rigor, ve-
racitat i imparcialitat» amb què s’ha de tractar qualsevol «qüestió d’actualitat que 
afecti la comunitat» segons el Mandat Marc del sistema públic audiovisual de Ca-
talunya?

2. Considera que el programa ha ofert el contrast obligat i necessari a aquestes 
opinions, segons allò que marca el Mandat Marc i tota norma bàsica de pràctica pe-
riodística (especialment quan una de les seccions d’opinió sobre el tema de na Pilar 
Rahola va ser sobre la seva polèmica a xarxes amb l’Alcaldessa Ada Colau, sense 
que aparegués en tot el programa cap tipus de contrast de l’altra part afectada).

3. Considera que la opinadora, donat que està contractada en concepte de crítica 
o experta per a expressar opinions, ha complert amb aquests comentaris amb l’arti-
cle 2.1.1.6.6 del Llibre d’Estil de la CCMA que obliga els crítics o experts a emetre 
comentaris «raonats i fonamentats», «sense submissions a interessos comercials o 
econòmics».

4. Considera que la direcció i presentació del programa va complir amb el que 
fixa aquest mateix article del Llibre d’Estil de la CCMA, que en el cas que una opi-
nió «pugui venir determinada per les seves tendències polítiques o religioses, o esti-
guin marcades per la influència de grups econòmics, científics, socials o de qualse-
vol altra mena» cal fer-ho saber a l’audiència?

5. Es va explicar a l’audiència, per part de la presentadora del programa, quin és 
el sou que rep la opinadora precisament per expressar aquest tipus de comentaris?

6. Si considera que les opinions versades no compleixen amb la veracitat, rigor i 
imparcialitat obligades, ni s’ha contrastat com convé la informació i opinió expres-
sada, quines accions ha pres o pensa prendre respecte de la direcció d’aquest pro-
grama que ha incomplert amb el Mandat Marc, el llibre d’estil i amb la opinadora 
en concret implicada en aquest cas?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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