
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la capacitat dels centres públics 
de menors tutelats
314-02782/12
Resposta del Govern 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres en què desenvolupen 
llur tasca els delegats de protecció contra el maltractament a infants i adolescents
314-03007/12
Resposta del Govern 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la necessitat social o del servei 
que justifiquin que funcionaris i treballadors públics puguin treballar el 12 d’octubre 
i el 6 de desembre
314-05475/12
Resposta del Govern 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la necessitat social o del servei 
que justifiquin l’habilitació d’un mecanisme legal perquè funcionaris i treballadors 
públics puguin treballar el 12 d’octubre i el 6 de desembre
314-05476/12
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el mecanisme legal que vol habi-
litar perquè funcionaris i treballadors públics puguin treballar el 12 d’octubre i el 6 
de desembre
314-05478/12
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració del tancament del CAP 
Joan Vilaplana, de Girona, els caps de setmana
314-05665/12
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estudi relatiu al servei d’urgències 
del CAP Joan Vilaplana, de Girona
314-05666/12
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la finalització i difusió de l’estudi 
relatiu al servei d’urgències del CAP Joan Vilaplana, de Girona
314-05667/12
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris del CAP Joan 
Vilaplana, de Girona, que han estat atesos els caps de setmana al CAP Güell des 
de febrer del 2018
314-05668/12
Resposta del Govern 26
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris del CAP Joan 
Vilaplana, de Girona, que han estat atesos els caps de setmana a l’Hospital Josep 
Trueta des de febrer del 2018
314-05669/12
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si és definitiva la decisió de tancar 
els caps de setmana el CAP Joan Vilaplana, de Girona
314-05670/12
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’acreditació de les persones que van 
instal·lar una pancarta al balcó del Palau de la Generalitat el 27 de setembre de 2019
314-05700/12
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els responsables de sol·licitar 
l’acreditació de les persones que van instal·lar una pancarta al balcó del Palau de 
la Generalitat el 27 de setembre de 2019
314-05701/12
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els responsables d’autoritzar l’acre-
ditació de les persones que van instal·lar una pancarta al balcó del Palau de la Ge-
neralitat el 27 de setembre de 2019
314-05702/12
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els espais a què dona accés l’acre-
ditació d’entrada al Palau de la Generalitat que es fa als ciutadans
314-05703/12
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’accessibilitat dels espais que do-
nen al balcó del Palau de la Generalitat
314-05704/12
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si les persones que van instal·lar 
una pancarta al balcó del Palau de la Generalitat el 27 de setembre de 2019 van 
accedir-hi portant la pancarta prèviament
314-05705/12
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si les persones que accedeixen al 
Palau de la Generalitat acreditades poden desplegar pancartes en els seus espais 
o balcons
314-05706/12
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’accés d’un grup de ciutadans al Pa-
lau de la Generalitat per a desplegar una pancarta al balcó el 27 de setembre de 2019
314-05707/12
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol d’actuació dels Mos-
sos d’Esquadra que custodien el Palau de la Generalitat si un grup de ciutadans hi 
accedeixen i hi pengen una pancarta
314-05708/12
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la campanya que la Plataforma 
per la Llengua farà als centres educatius per a potenciar l’ús de la llengua catalana
314-05709/12
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla d’abastament d’aigua del 
Port de la Selva (Alt Empordà)
314-05776/12
Resposta del Govern 30
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la capacitat de l’aqüífer del Port 
de la Selva (Alt Empordà)
314-05777/12
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el consum d’aigua al Port de la 
Selva (Alt Empordà) els estius
314-05778/12
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el consum d’aigua al Port de la 
Selva (Alt Empordà) en el període 2015-2018
314-05779/12
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els informes sobre la situació del 
subministrament d’aigua al Port de la Selva (Alt Empordà)
314-05780/12
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte en els sector agroalimen-
tari dels aranzels que l’Administració dels Estats Units d’Amèrica vol aplicar a les 
importacions d’aquest sector
314-05789/12
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que adoptarà per a 
fer front a l’aplicació d’aranzels per l’Administració dels Estats Units d’Amèrica a les 
importacions del sector agroalimentari
314-05790/12
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost total i el nombre d’usuaris 
del menjador escolar al Baix Penedès durant el curs 2018-2019
314-05809/12
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost total i el nombre d’usuaris 
del menjador escolar a l’Alt Camp durant el curs 2018-2019
314-05810/12
Resposta del Govern 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost total i el nombre d’usuaris 
del menjador escolar al Baix Camp durant el curs 2018-2019
314-05811/12
Resposta del Govern 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost total i el nombre d’usuaris 
del menjador escolar al Tarragonès durant el curs 2018-2019
314-05812/12
Resposta del Govern 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost total i el nombre d’usuaris 
del menjador escolar a les Terres de l’Ebre durant el curs 2018-2019
314-05813/12
Resposta del Govern 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost total i el nombre d’usuaris 
del transport escolar a l’Alt Camp durant el curs 2018-2019
314-05814/12
Resposta del Govern 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost total i el nombre d’usuaris 
del transport escolar al Baix Camp durant el curs 2018-2019
314-05815/12
Resposta del Govern 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost total i el nombre d’usuaris 
del transport escolar al Baix Penedès durant el curs 2018-2019
314-05816/12
Resposta del Govern 39
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost total i el nombre d’usuaris 
del transport escolar al Tarragonès durant el curs 2018-2019
314-05817/12
Resposta del Govern 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost total i el nombre d’usuaris 
del transport escolar a les Terres de l’Ebre durant el curs 2018-2019
314-05818/12
Resposta del Govern 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de sol·licitants que 
han obtingut plaça en primera opció en l’educació per a adults a l’Alt Camp per al 
curs 2019-2020
314-05819/12
Resposta del Govern 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de sol·licitants que 
han obtingut plaça en primera opció en l’educació per a adults al Baix Camp per 
al curs 2019-2020
314-05820/12
Resposta del Govern 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de sol·licitants que 
han obtingut plaça en primera opció en l’educació per a adults al Baix Penedès per 
al curs 2019-2020
314-05821/12
Resposta del Govern 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de sol·licitants que 
han obtingut plaça en primera opció en l’educació per a adults al Tarragonès per 
al curs 2019-2020
314-05822/12
Resposta del Govern 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge d’alumnes que han 
obtingut la plaça sol·licitada com a primera opció en els centres de formació d’adults 
el curs 2019-2020 a les Terres de l’Ebre
314-05823/12
Resposta del Govern 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge d’alumnes que han 
obtingut la plaça sol·licitada com a primera opció en els primers cursos de les di-
verses etapes de l’ensenyament reglat el curs 2019-2020 a l’Alt Camp
314-05824/12
Resposta del Govern 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge d’alumnes que han 
obtingut la plaça sol·licitada com a primera opció en els primers cursos de les di-
verses etapes de l’ensenyament reglat el curs 2019-2020 al Baix Camp
314-05825/12
Resposta del Govern 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge d’alumnes que han 
obtingut la plaça sol·licitada com a primera opció en els primers cursos de les di-
verses etapes de l’ensenyament reglat el curs 2019-2020 al Baix Penedès
314-05826/12
Resposta del Govern 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge d’alumnes que han 
obtingut la plaça sol·licitada com a primera opció en els primers cursos de les di-
verses etapes de l’ensenyament reglat el curs 2019-2020 al Tarragonès
314-05827/12
Resposta del Govern 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge d’alumnes que han 
obtingut la plaça sol·licitada com a primera opció en els primers cursos de les diver-
ses etapes de l’ensenyament reglat el curs 2019-2020 a les Terres de l’Ebre
314-05828/12
Resposta del Govern 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament de la vuitena etapa 
de la volta ciclista a Espanya del 2019
314-05829/12
Resposta del Govern 71
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contractes signats amb l’em-
presa Unipublic per a acollir la volta ciclista a Espanya
314-05830/12
Resposta del Govern 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació econòmica a la volta 
ciclista a Espanya del 2019
314-05831/12
Resposta del Govern 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mitjans que va posar a dispo-
sició de l’Ajuntament de Valls (Alt Camp) per a l’organització de la vuitena etapa de 
la volta ciclista a Espanya
314-05832/12
Resposta del Govern 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a garantir el cabal 
ecològic del Ter
314-05834/12
Resposta del Govern 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a garantir la super-
vivència del Siurana
314-05835/12
Resposta del Govern 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la darrera reunió amb la Taula del Ter
314-05836/12
Resposta del Govern 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la darrera reunió amb la Taula del 
Siurana
314-05837/12
Resposta del Govern 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a garantir la pro-
tecció ambiental i evitar la sobreexplotació del Siurana
314-05838/12
Resposta del Govern 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’endarreriment en la restitució dels 
radars i els senyals de trànsit a la carretera C-12
314-05840/12
Resposta del Govern 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de restituir la seguretat 
viària a la carretera C-12
314-05842/12
Resposta del Govern 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obertura d’alguna investigació in-
terna pel manteniment deficient de la carretera C-12
314-05843/12
Resposta del Govern 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost econòmic dels efectes dels 
aldarulls que han tingut lloc del 14 al 20 d’octubre de 2019
314-05844/12
Resposta del Govern 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació de les protestes que van 
començar el 14 d’octubre de 2019 en l’agenda institucional
314-05868/12
Resposta del Govern 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les activitats amb participació 
de membres del Govern anul·lades arran de les protestes que van començar el 14 
d’octubre de 2019
314-05869/12
Resposta del Govern 82
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els actes públics i les reunions 
dels departaments anul·lats arran de les protestes que van començar el 14 d’octu-
bre de 2019
314-05870/12
Resposta del Govern 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de vols anul·lats, can-
cel·lats o endarrerits a l’aeroport de Barcelona - el Prat pels disturbis del 14 al 20 
d’octubre de 2019
314-05872/12
Resposta del Govern 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els creuers afectats pels disturbis 
ocorreguts a Barcelona del 14 al 20 d’octubre de 2019
314-05873/12
Resposta del Govern 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import i el temps necessaris per 
a restablir el funcionament de les infraestructures viàries afectades per les pluges 
torrencials del 22 i el 23 d’octubre de 2019
314-05992/12
Resposta del Govern 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si hi ha un codi d’estil dels perfils 
corporatius de la Generalitat a les xarxes socials
314-06066/12
Resposta del Govern 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la resposta que indica el codi d’estil 
dels perfils corporatius de la Generalitat a les xarxes socials en casos d’usuaris que 
fan comentaris denigrants, vexatoris o d’incitació a l’odi
314-06067/12
Resposta del Govern 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compensació del romanent de 
tresoreria negatiu del 2018
314-06111/12
Resposta del Govern 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el retard en el pagament de les 
factures a les farmàcies
314-06133/12
Resposta del Govern 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els països que publiquen balances 
fiscals i comptes territorialitzats del 2010 ençà
314-06135/12
Resposta del Govern 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els cursos de reinserció social del 
Centre Penitenciari de Lledoners
314-06160/12
Resposta del Govern 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els cursos de reinserció social del 
Centre Penitenciari del Puig de les Basses
314-06161/12
Resposta del Govern 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els cursos de reinserció social del 
Centre Penitenciari de Ponent
314-06162/12
Resposta del Govern 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els cursos de reinserció social del 
Centre Penitenciari de Mas d’Enric
314-06163/12
Resposta del Govern 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de funcionaris interins 
remoguts de llur càrrec al Centre Penitenciari de Lledoners
314-06164/12
Resposta del Govern 88
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de funcionaris interins 
remoguts de llur càrrec al Centre Penitenciari del Puig de les Basses
314-06165/12
Resposta del Govern 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de funcio  naris interins 
remoguts de llur càrrec al Centre Penitenciari de Ponent
314-06166/12
Resposta del Govern 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de funcionaris interins 
remoguts de llur càrrec al Centre Penitenciari de Mas d’Enric
314-06167/12
Resposta del Govern 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els permisos de sortida concedits 
als interns dels centres penitenciaris de Lledoners, Puig de les Basses, Ponent i 
Mas d’Enric el 2019
314-06172/12
Resposta del Govern 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració de l’Institut d’Es-
tadística de Catalunya en la realització de l’enquesta feta a l’Institut El Morell, de 
Tarragona
314-06194/12
Resposta del Govern 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de l’endarreriment de la 
posada en marxa de diverses unitats judicials
314-06246/12
Resposta del Govern 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si és admissible que els nous òr-
gans judicials triguin tres o quatre anys a posar-se en marxa
314-06247/12
Resposta del Govern 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el greuge per a l’Administració de 
justícia de l’endarreriment de la posada en marxa de diverses unitats judicials
314-06248/12
Resposta del Govern 92

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 pes del sector de 
l’automòbil en l’economia de Catalunya
311-01411/12
Anunci: José María Cano Navarro, del GP Cs 94

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pes de la Lliga de 
Futbol Professional en l’economia
311-01412/12
Anunci: José María Cano Navarro, del GP Cs 94

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el garantiment del fun-
cionament del Mobile Capital Barcelona del 2020
311-01413/12
Anunci: José María Cano Navarro, del GP Cs 95

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de treballa-
dors públics que van seguir la vaga general del 18 d’octubre de 2019
311-01414/12
Anunci: José María Cano Navarro, del GP Cs 95

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals 
el president de la Generalitat no va assistir al lliurament dels Premis Ferrer Salat
311-01415/12
Anunci: José María Cano Navarro, del GP Cs 96
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la manera com la va-
riació de l’1% del producte interior brut afecta l’ocupació
311-01416/12
Anunci: José María Cano Navarro, del GP Cs 96

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’import que els fons 
europeus han assignat a Catalunya en el període 2012-2019
311-01417/12
Anunci: José María Cano Navarro, del GP Cs 97

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pes del programa de 
l’Institut de Gent Gran i Serveis Socials (Imserso) en l’economia
311-01418/12
Anunci: José María Cano Navarro, del GP Cs 97

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de vols i de 
viatgers durant l’octubre i el novembre del període 2017-2019
311-01419/12
Anunci: José María Cano Navarro, del GP Cs 98

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la publicitat de la infor-
mació relativa a les despeses de manteniment del web Catalonia Votes
311-01468/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 98

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les activitats de les 
delegacions de la Generalitat a l’exterior que han estat objecte de control pel Go-
vern d’Espanya
311-01469/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 99

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els informes que envia 
al Govern d’Espanya amb relació a les activitats de les delegacions de la Genera-
litat a l’exterior
311-01470/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 99

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les suposades accions 
d’espionatge del Govern d’Espanya a delegacions de la Generalitat a l’exterior que 
podrien afectar ciutadans, funcionaris o territoris de tercers països
311-01471/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 100

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals no 
dialoga amb el partit de l’oposició que dissenteix del contingut de cartes enviades a 
l’estranger com la relativa a suposades accions d’espionatge del Govern d’Espanya 
a delegacions de la Generalitat a l’exterior
311-01472/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 100

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si considera la coope-
ració entre Alemanya i Catalunya, que la seva carta enviada a l’estranger demana 
d’enfortir, és una cooperació entre iguals
311-01473/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 101

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió prevista per a preservar 
el patrimoni de Tarragona
314-06407/12
Formulació: Yolanda López Fernández, juntament amb una altra diputada del GP CatECP 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no va actuar 
abans amb relació als problemes de l’estat del patrimoni de Tarragona
314-06408/12
Formulació: Yolanda López Fernández, juntament amb una altra diputada del GP CatECP 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no va avisar 
l’Ajuntament de Tarragona amb relació a l’informe que exposava la situació del pa-
trimoni de Tarragona
314-06409/12
Formulació: Yolanda López Fernández, juntament amb una altra diputada del GP CatECP 103
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius del canvi de criteri per 
a l’atorgament de la subvenció del Ministeri de Foment per al pagament del lloguer 
de l’habitatge a sectors en risc d’exclusió social
314-06410/12
Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones afectades 
pel canvi de criteri per a l’atorgament de la subvenció del Ministeri de Foment per 
al pagament del lloguer de l’habitatge a sectors en risc d’exclusió social
314-06411/12
Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la solució per a les persones i les 
famílies que han quedat excloses de la subvenció del Ministeri de Foment per al 
pagament del lloguer de l’habitatge a sectors en risc d’exclusió social pel canvi de 
criteri per a atorgar-la
314-06412/12
Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha comunicat als sol·licitants el 
canvi de criteri per a l’atorgament de la subvenció del Ministeri de Foment per al 
pagament del lloguer de l’habitatge a sectors en risc d’exclusió social
314-06413/12
Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat el 2018 i el 
2019 a les subvencions del Ministeri de Foment per al pagament del lloguer de l’ha-
bitatge a sectors en risc d’exclusió social
314-06414/12
Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de manifestacions i 
concentracions no comunicades al Departament d’Interior del setembre al desem-
bre del 2019
314-06415/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’identificacions i de-
núncies fetes pels Mossos d’Esquadra amb relació a les manifestacions i concen-
tracions que han tingut lloc del 14 d’octubre de 2019 ençà
314-06416/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les denúncies i sancions amb rela-
ció a les manifestacions i concentracions convocades per Tsunami Democràtic del 
14 d’octubre de 2019 ençà
314-06417/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies arxivades 
amb relació a les manifestacions i concentracions que han tingut lloc del 14 d’oc-
tubre de 2019 ençà
314-06418/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable de l’aturada de ser-
vei del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 durant els atemptats 
de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
314-06419/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’abast territorial de l’aturada de 
servei del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 durant els atemp-
tats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
314-06420/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de l’aturada de servei 
del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 durant els atemptats de 
Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
314-06421/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 109
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol seguit pel Centre d’Aten-
ció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 per a gestionar l’emergència dels atemptats 
de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
314-06422/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per evitar 
futures aturades de servei del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112
314-06423/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de responsables que 
es van incorporar al Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 la tarda 
dels atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
314-06424/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable de la sala de Barce-
lona del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 durant els atemptats 
de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
314-06425/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable màxim del Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 durant els atemptats de Barcelona i 
Cambrils del 17 d’agost de 2017
314-06426/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de trucades rebudes a 
Barcelona pel Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 la tarda dels 
atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
314-06427/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la notificació d’informació amb re-
lació a l’aturada de servei del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 
durant els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
314-06428/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de l’aturada de servei 
del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 durant els atemptats de 
Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
314-06429/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la forma en què es va resoldre 
l’aturada de servei del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 durant 
els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
314-06430/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’activació d’un contestador au-
tomàtic com a possible causa de l’aturada de servei del Centre d’Atenció i Gestió 
de Trucades d’Urgència 112 durant els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 
d’agost de 2017
314-06431/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el possible ús dissuasiu pel Cen-
tre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 d’un contestador automàtic en 
situacions d’emergència general
314-06432/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol que regula possibles 
aturades de servei del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112
314-06433/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 115
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable i l’abast territorial de 
l’aturada de servei del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 durant 
els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
314-06434/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació a Reus de l’aturada de 
servei del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 durant els atemp-
tats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
314-06435/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les possibles trucades en espera en 
iniciar-se a Barcelona l’aturada de servei del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112 durant els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
314-06436/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el moment en què es va detectar 
l’aturada de servei del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 durant 
els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
314-06437/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la presència d’un comandament 
superior hauria permès detectar més ràpidament l’aturada de servei del Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 durant els atemptats de Barcelona i 
Cambrils del 17 d’agost de 2017
314-06438/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol d’actuació del Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 en cas de grans emergències com 
els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
314-06439/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les instruccions que va seguir el 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 de Catalunya durant els atemp-
tats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
314-06440/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació del Centre d’Atenció i 
Gestió de Trucades d’Urgència 112 durant els atemptats de Barcelona i Cambrils 
del 17 d’agost de 2017 i la data de nomenament de Joan Delort i Menal com a di-
rector d’aquest servei
314-06441/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment previst per a garantir 
la presència de responsables en el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgèn-
cia 112 en cas de grans emergències com els atemptats de Barcelona i Cambrils 
del 17 d’agost de 2017
314-06442/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presència de responsables en 
el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 durant els atemptats de 
Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
314-06443/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació del director del Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 durant els atemptats de Barcelona i 
Cambrils del 17 d’agost de 2017
314-06444/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 120
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’ordres directes dona-
des pel director del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 112 durant els atemptats 
de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
314-06445/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la necessitat de la presència dels 
responsables del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 en cas de 
grans emergències com els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
314-06446/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la representació de la Generali-
tat en les reunions de la comissió sectorial de l’Administració de l’Estat en matèria 
d’administració electrònica
314-06447/12
Formulació: Munia Fernández-Jordán Celorio, del GP Cs 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presència de simbologia inde-
pendentista a l’Escola de Preixens (Noguera)
314-06448/12
Formulació: David Bertran Román, juntament amb una altra diputada del GP Cs 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració de l’acord de Ryanair 
amb els treballadors de l’aeroport de Girona en vista que els nous contractes in-
compleixen normativa laboral i de prevenció de riscos
314-06449/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions que emprendrà amb 
relació a la il·legalitat dels nous contractes oferts per Ryanair als treballadors de 
l’aeroport de Girona
314-06450/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració de la introducció de 
clàusules il·legals en els nous contractes oferts per Ryanair als treballadors de l’ae-
roport de Girona
314-06451/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a evitar que Rya-
nair i empreses similars incompleixin la normativa laboral
314-06452/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a evitar nous talls 
de circulació a la carretera C-13 al Pallars Sobirà
314-06453/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la necessitat d’un estudi geològic 
del traçat de la carretera C-13 al Pallars Sobirà
314-06454/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes econòmics dels talls de 
circulació a la carretera C-13 al Pallars Sobirà
314-06455/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions en estacions d’esquí 
i en vies de comunicació a l’Alt Pirineu
314-06456/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la normalització del trànsit a la 
carretera C-13 al Pallars Sobirà
314-06457/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 128
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació dels Serveis Territorials 
d’Ensenyament a Lleida amb relació a l’incompliment per l’empresa Alessa del deure 
de cobrir el servei de migdiada a l’Escola Josep Mañé, de Raimat (Segrià)
314-06458/12
Formulació: Marc Parés Franzi, juntament amb una altra diputada del GP CatECP 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació del Consell Comarcal 
del Segrià amb relació a l’incompliment per l’empresa Alessa del deure de cobrir el 
servei de migdiada a l’Escola Josep Mañé, de Raimat (Segrià)
314-06459/12
Formulació: Marc Parés Franzi, juntament amb una altra diputada del GP CatECP 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment del servei de mig-
diada a l’Escola Josep Mañé, de Raimat (Segrià), i a les altres escoles dependents 
dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Lleida
314-06460/12
Formulació: Marc Parés Franzi, juntament amb una altra diputada del GP CatECP 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’escoles dependents 
dels Serveis territorials a Lleida que no tenen garantit el servei de migdiada per les 
empreses concessionàries
314-06461/12
Formulació: Marc Parés Franzi, juntament amb una altra diputada del GP CatECP 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presentació d’un nou decret de 
regulació dels menjadors escolars
314-06462/12
Formulació: Marc Parés Franzi, juntament amb una altra diputada del GP CatECP 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la donació de maquinària de diag-
nòstic i tractament oncològic de la Fundació Amancio Ortega als hospitals catalans
314-06463/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació d’un intern del Centre 
Penitenciari Mas d’Enric el 21 i 22 de desembre de 2019
314-06464/12
Formulació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què es faran efectives 
les subvencions pendents de pagament per al programa «Esport blanc escolar»
314-06465/12
Formulació: Marc Parés Franzi, del GP CatECP 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a com-
pensar els alumnes i famílies afectats per la manca de pagament de les subvencions 
per al programa «Esport blanc escolar»
314-06466/12
Formulació: Marc Parés Franzi, del GP CatECP 137

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions de continuïtat del 
programa «Esport blanc escolar» i d’ampliació a més centres educatius
314-06467/12
Formulació: Marc Parés Franzi, del GP CatECP 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicitat de la informació rela-
tiva a les despeses de manteniment del web Catalonia Votes
314-06468/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 139

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les activitats de les delegacions 
de la Generalitat a l’exterior que han estat objecte de control pel Govern d’Espanya
314-06469/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 139

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els informes que envia al Govern 
d’Espanya amb relació a les activitats de les delegacions de la Generalitat a l’exterior
314-06470/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 140
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les suposades accions d’espionat-
ge del Govern d’Espanya a delegacions de la Generalitat a l’exterior que podrien 
afectar ciutadans, funcionaris o territoris de tercers països
314-06471/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 140

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no dialoga 
amb el partit de l’oposició que dissenteix del contingut de cartes enviades a l’es-
tranger com la relativa a suposades accions d’espionatge del Govern d’Espanya a 
delegacions de la Generalitat a l’exterior
314-06472/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 141

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si considera la cooperació entre 
Alemanya i Catalunya, que la seva carta enviada a l’estranger demana d’enfortir és 
una cooperació entre iguals
314-06473/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 141
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la capacitat dels 
centres públics de menors tutelats
314-02782/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54939 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

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

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tra-
mitació 314-02782/12.

Sobre la capacitat dels centres públics de menors tutelats, els hi fem saber les 
següents dades:

Nombre de centres segons la tipologia

 
Nombre de places contractades segons la tipologia de centre

 1. Cases d’infants

Codi centre Places

3094 8

3251 8

3085 8

3090 8

3276 8



BOPC 511
20 de gener de 2020

1.25.15. Preguntes per escrit 16

Codi centre Places

3173 8
3158 8

3159 8

3172 8

3092 8

3079 8

3089 8

3088 8

3156 8

3081 8

  120

2. Centres d’acolliment

Codi centre Places

3150 20
936 25

971 36

355 30

15 40

3076 28

740 30

382 26

3041 25

3019 16

1062 15

43 27

225 48

3022 30

3169 20

1065 30

50 22

27 30

3030 25

  523

3. CRAE

La llista dels CRAE els oferim segons serveis territorials: 

Barcelona ciutat

Codi centre Places

32 6
25 29

3129 14

38 16

973 10

3096 20

320 20

185 10

3024 20

1061 8

426 12

184 6
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Codi centre Places

271 30
246 57

253 10

3071 25

99 24

379 24

339 14

134 12

1069 17

3134 16

3131 14

  414

Barcelona metropolitana

Codi centre Places

3149 10
126 14

2103 25

354 25

3155 8

377 23

75 30

92 29

3023 14

289 25

301 40

480 15

3136 8

  266

Barcelona comarques

Codi centre Places

8 45
18 7

3080 24

3130 14

120 24

122 30

485 25

942 18

496 20

479 14

290 35

248 26

729 27

3101 7

972 13

193 7

222 26

202 8

199 7
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Codi centre Places

224 40
376 9

201 7

3032 10

911 16

257 24

76 16

3133 20

34 13

3097 36

442 14

268 18

1068 15

84 10

3151 12

  637

Girona

Codi centre Places

3015 12
3243 10

502 10

3240 10

495 10

499 12

738 16

3241 10

3373 10

3372 10

151 9

3025 10

730 17

498 10

3021 8

3228 10

501 16

  190

Lleida

Codi centre Places

3051 20
96 15

190 7

353 20

1070 32

2110 28

2123 10

3262 10

3171 10

2107 24

  176
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Codi centre Places

Tarragona

Codi centre Places

3014 20
37 40

3017 20

3178 10

416 20

213 36

3273 10

3082 25

  181

Terres de l’Ebre

Codi centre Places

970 10
3255 10

3078 24

  44

4. CREI

Codi centre Places

3031 20
919 20

497 20

516 42

3170 20

1063 20

  142

5. Pisos de 16 a 18 anys

Codi centre Places

3404 9
1073 5

3298 8

3029 4

3375 6

3325 6

1075 6

3238 8

3286 8

3369 5

3370 7

3263 16

3279 10

3126 8

3392 5

3374 8

3244 10

2118 6

3302 8

3452 8
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Codi centre Places

3239 8
3376 8

1022 8

3284 8

3125 9

3285 8

3296 8

3366 8

3359 8

3253 8

3396 8

3371 8

3167 5

3330 10

3395 8

3300 8

3127 6

3237 16

  301

6. Centres de primera acollida

Els centres de primera acollida els oferim segons servei territorial.

Barcelona ciutat

Codi centre Places

3246 10
3270 22

  32

Barcelona Metropolitana

Codi centre Places

3345 8
3331 12

3269 15

3245 12

3265 10

  57

Barcelona comarques

Codi centre Places

3174 20
3322 10

3333 35

3351 18

3317 50

3267 20

3304 22

3384 12

3176 10

3339 5

3338 15

3277 16
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Codi centre Places

3332 15
3312 22

3382 20

3363 35

3268 24

3310 45

3342 30

3403 10

3335 22

3271 45

3248 24

3357 20

3348 50

  595

Girona

Codi centre Places

3350 35
3280 14

3329 30

3303 20

  99

Lleida

Codi centre Places

3261 60
3346 50

3368 30

3264 50

3340 7

3336 35

  232

Tarragona

Codi centre Places

3343 10
3283 15

3394 10

3315 12

3288 16

3272 40

3313 20

3287 25

  148

Terres Ebre

Codi centre Places

3358 45
3388 7

3389 16
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Codi centre Places

3390 14
3391 7

3379 10

3380 7

3337 35

3386 14

3387 8

3324 15

3249 24

3299 40

3344 11

3247 25

  278

7. Servei de protecció d’emergència

Codi centre Places

3328 35
3274 35

3323 30

3367 53

3316 64

3308 24

3301 110

3377 12

3318 30

3381 30

3326 30

3419 30

3347 30

  513

Font d’informació: Sínia.
Data d’extracció dades: 1 d’octubre 2019.

Barcelona, 18 de desembre de 2019
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres en 
què desenvolupen llur tasca els delegats de protecció contra el 
maltractament a infants i adolescents
314-03007/12

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54940 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

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

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tra-
mitació 314-03007/12.

Els codis dels centres on els delegats i delegades de protecció contra el maltrac-
tament a infants i adolescents desenvolupen la seva tasca són els següents: 
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Codi sínia

Barcelona, 18 de desembre de 2019
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la necessitat social 
o del servei que justifiquin que funcionaris i treballadors públics 
puguin treballar el 12 d’octubre i el 6 de desembre
314-05475/12

Proponent: Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54675 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166.7 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar resposta a la sol·licitud d’empara presentada pel grup par-
lamentari PSC - Units per Avançar, us informo del següent:

En primer lloc, no es va preveure cap mecanisme relatiu al dia 12 d’octubre per-
què era dissabte i per tant un dia, amb caràcter general, no laborable a l’Adminis-
tració de la Generalitat.

Pel que fa a la necessitat social que justificava l’adopció de la mesura, aquesta 
consistia a donar resposta a una petició que m’havien formulat diversos col·lectius 
de treballadors i treballadores públics i representants sindicals i en relació amb el 
mecanisme legal que s’havia previst, cal dir que aquest s’incardinava dins del Pla de 
Millora dels serveis públics i la modernització de l’Administració.

38
936

3024
320
379

3071
3022

246
43

339
2116
3129
3079
382

27
134

3134
936

3096
1061
185

3134
3131
426
253

3076
9324

99
9325

32

3090
3094

184
4

728
473
271

1069
3079

126
75

971
3136

911
3149

92
950
301
377

3023
480

1065
919
966
479

3151
442

3133
8

729

516
34

3150
3080

199
201
202
193
76

376
122
84

222
972

1063
3125
120

3032
257
949
496
355
248
268
224
942

3088
3124
3130
1068

15
3411

8
290

3124
3016
497

3162
3125
501
730
498
151

1049
3025
495

9326
3127
738

3021
499
502

3015
3085
9327
3092
9328
3029
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Finalment, recordar que, i tot i que el Departament va convocar els espais de 
concertació i de negociació, no vàrem poder tirar endavant el compromís adquirit 
amb els treballadors per falta de suport de la majoria de les organitzacions sindicals.

Barcelona, 19 de desembre de 2019
Jordi Puigneró i Ferrer, de Polítiques Digitals i Administració Pública

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la necessitat social 
o del servei que justifiquin l’habilitació d’un mecanisme legal perquè 
funcionaris i treballadors públics puguin treballar el 12 d’octubre i el 
6 de desembre
314-05476/12

Proponent: Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54675 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05475/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el mecanisme legal 
que vol habilitar perquè funcionaris i treballadors públics puguin 
treballar el 12 d’octubre i el 6 de desembre
314-05478/12

Proponent: Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54675 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05475/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració del 
tancament del CAP Joan Vilaplana, de Girona, els caps de setmana
314-05665/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54822 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

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 preguntes parlamentàries 314-05665/12 a 314-
05670/12 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.

El 18 de desembre de 2017 es va ampliar l’horari d’atenció a les Urgències del 
centre Güell de Girona, el qual passava a donar servei les 24 hores del dia. A partir 
d’aquest moment, es va decidir concentrar tota l’atenció urgent del cap de setmana 
i festius de la ciutat de Girona al CUAP Güell, fet que va comportar el tancament 
del CAP Joan Vilaplana els dissabtes, diumenges i festius a partir del 10 de febrer 
de 2018.
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La decisió de concentrar l’atenció continuada de tota la ciutat al CUAP Güell es 
va prendre en evidenciar que el model assistencial milloraria amb facilitat, i és que 
ja eren majoria el veïns i veïnes de l’ABS de Talaià que optaven pel Güell en cas 
d’urgència. En aquest sentit, l’any 2017 un 55% dels pacients havia escollit aquest 
centre com a centre d’atenció continuada, i en horari d’obertura dels dos centres, un 
de cada tres havia optat pel Güell respecte de Taialà; també s’havia observat que el 
62% de les atencions domiciliàries s’havien atès des del Güell.

La concentració de l’atenció continuada de Girona al CUAP Güell va permetre 
que professionals que fins aleshores atenien les urgències al CAP Taialà se sumes-
sin a l’equip del CUAP, incrementant així la dotació de professionals que atenen els 
domicilis de tota la ciutat.

Avui dia, més d’un any i mig després de la concentració de les urgències al 
CUAP Güell, les dades demostren que els veïns de Taialà utilitzen amb normalitat 
aquest dispositiu. També cal destacar que no s’ha rebut cap queixa pel tancament del 
CAP Joan Vilaplana en caps de setmana i festius, ni a l’Institut Català de la Salut ni 
al CatSalut. De fet, el balanç de l’activitat del CUAP Güell és molt positiu, ja que ha 
demostrat que té un índex de resolució molt elevat, cosa que posa en relleu la seva 
consolidació com a centre d’atenció a les urgències de complexitat baixa i modera-
da. Així, el 95,5% de les atencions realitzades al centre es resolen satisfactòriament 
i només és necessari derivar a l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta el 
4,5% dels pacients.

El nombre d’usuaris del CAP Joan Vilaplana de Girona al CAP Güell que han 
estat atesos els caps de setmana i festius és de 2.874 des del febrer de 2018 al se-
tembre de 2019. Concretament en l’horari de 8 a 20 hores és de 2.412. Pel que fa 
als dies laborables, el CAP Güell ha atès 1.543 persones des de les 8 a les 20 hores, 
hores d’obertura del CAP Dr. Joan Vilaplana de Taialà i 1.506 usuaris de les 20 a 
les 8 hores.

Des del febrer de 2018 fins a l’11 d’octubre de 2019, en horari de 8 a 20 hores els 
caps de setmana l’Hospital Trueta ha atès 1.646 urgències d’usuaris provinents de 
l’ABS Dr. Joan Vilaplana de Taialà, Girona.

Des de la Regió Sanitària de Girona i l’ICS Girona s’han dut a terme diverses 
trobades amb els veïns i veïnes de Taialà, en forma de reunions obertes amb l’assis-
tència també de representants de l’Ajuntament de Girona, tant abans de la posada en 
funcionament de la reordenació el 10 de febrer de 2018, com 4 mesos després per tal 
de fer-ne seguiment tal com s’havia acordat prèviament. D’aquesta manera, i d’acord 
amb les dades de seguiment i els criteris del Pla nacional d’urgències de Catalunya 
(PLANUC), el model d’atenció continuada d’atenció primària a la ciutat de Girona 
es considera definitiu i completat.

Barcelona, 17 de desembre de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estudi relatiu al 
servei d’urgències del CAP Joan Vilaplana, de Girona
314-05666/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54822 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05665/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la finalització 
i difusió de l’estudi relatiu al servei d’urgències del CAP Joan 
Vilaplana, de Girona
314-05667/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54822 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05665/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris 
del CAP Joan Vilaplana, de Girona, que han estat atesos els caps de 
setmana al CAP Güell des de febrer del 2018
314-05668/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54822 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05665/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris 
del CAP Joan Vilaplana, de Girona, que han estat atesos els caps de 
setmana a l’Hospital Josep Trueta des de febrer del 2018
314-05669/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54822 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05665/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si és definitiva la 
decisió de tancar els caps de setmana el CAP Joan Vilaplana, de 
Girona
314-05670/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54822 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05665/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’acreditació de les 
persones que van instal·lar una pancarta al balcó del Palau de la 
Generalitat el 27 de setembre de 2019
314-05700/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54941 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

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

lunya, i per tal de donar resposta conjunta a les preguntes escrites, amb número de 
tramitació: 314-05700/12 a 314-05708/12, ambdues incloses, us trameto, en docu-
ment annex, la informació facilitada per l’Oficina del President.

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

Barcelona, 20 de desembre de 2019
Meritxell Budó i Pla, consellera de la Presidència

Annex
Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a una mateix 

assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és ob-
jectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera con-
junta, per tal de facilitar-ne l’elaboració i proporcionar una major cohesió a la in-
formació.

L’accés de les persones a les quals es refereixen aquestes preguntes va ser auto-
ritzat des d’aquesta mateixa oficina.

Totes les persones que accedeixen al Palau de la Generalitat han d’estar sempre 
degudament autoritzades i després de passar pel corresponent control de seguretat, 
circulen pel seu interior sota la supervisió del personal.

D’acord amb la informació de la que es disposa no consta que les persones que 
van accedir el dia 27 de setembre al Palau de la Generalitat portessin cap paquet ni 
pancarta.

Cap membre de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra assignat al servei 
de seguretat al Palau de la Generalitat no tenia coneixement que s’anava a desplegar 
una pancarta.

Les funcions del cos de Mossos d’Esquadra al Palau de la Generalitat estan úni-
cament relacionades amb la seguretat i no està dins les seves responsabilitats decidir 
sobre aspectes referents a protocol, manteniment o ús de les dependències de l’edi-
fici. En cap cas es va rebre cap tipus d’instrucció relacionada amb les funcions de 
seguretat que correspon a aquest cos policial.

Pel que fa a la pregunta sobre les raons per les quals no ha estat retirada la pan-
carta de la façana del Palau de la Generalitat, per quin motiu s’hauria de retirar una 
pancarta en favor de la llibertat d’expressió?

Barcelona, 20 de desembre de 2019
Joan Ramon Casals i Mata, director
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els responsables de 
sol·licitar l’acreditació de les persones que van instal·lar una pancarta 
al balcó del Palau de la Generalitat el 27 de setembre de 2019
314-05701/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54941 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05700/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els responsables 
d’autoritzar l’acreditació de les persones que van instal·lar una 
pancarta al balcó del Palau de la Generalitat el 27 de setembre de 
2019
314-05702/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54941 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05700/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els espais a què 
dona accés l’acreditació d’entrada al Palau de la Generalitat que es 
fa als ciutadans
314-05703/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54941 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05700/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’accessibilitat dels 
espais que donen al balcó del Palau de la Generalitat
314-05704/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54941 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05700/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si les persones que 
van instal·lar una pancarta al balcó del Palau de la Generalitat el 27 
de setembre de 2019 van accedir-hi portant la pancarta prèviament
314-05705/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54941 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05700/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si les persones que 
accedeixen al Palau de la Generalitat acreditades poden desplegar 
pancartes en els seus espais o balcons
314-05706/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54941 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05700/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’accés d’un grup de 
ciutadans al Palau de la Generalitat per a desplegar una pancarta al 
balcó el 27 de setembre de 2019
314-05707/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54941 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05700/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol 
d’actuació dels Mossos d’Esquadra que custodien el Palau de la 
Generalitat si un grup de ciutadans hi accedeixen i hi pengen una 
pancarta
314-05708/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54941 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05700/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la campanya que la 
Plataforma per la Llengua farà als centres educatius per a potenciar 
l’ús de la llengua catalana
314-05709/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54644 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

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 314-05709/12 us in-
formo del següent:

L’Intersindical-CSC és una organització sindical amb personalitat jurídica prò-
pia i plena capacitat d’obrar pel que fa al seu àmbit d’actuació, constituïda formal-
ment d’acord amb l’establert a la Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat 
sindical i el Reial decret 416/2015, de 29 de maig, sobre dipòsit d’estatuts de les or-
ganitzacions sindicals i empresarials.

En exercici del dret a l’acció sindical, establerta a l’article 8 de la Llei orgànica 
11/1985, de 2 d’agost, tots els sindicats tenen dret a difondre els avisos que puguin 
interessar als afiliats, al sindicat i als treballadors/es en general.

Els sindicats no tenen l’obligació d’informar al Departament d’Educació sobre 
els continguts dels avisos que difonen al personal docent.

Barcelona, 16 de desembre de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla d’abastament 
d’aigua del Port de la Selva (Alt Empordà)
314-05776/12

Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54733 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

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 314-05776/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-05777/12 a 314-
05780/12.

Atès que les preguntes més amunt 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 proporcionar una major cohesió a la informació.

El subministrament d’aigua és una competència municipal. L’Ajuntament del Port 
de la Selva és l’administració que gestiona el servei d’abastament, i qui planifica i 
pren les mesures de manteniment, operació, reposició o ampliació per tal de garan-
tir el servei, ja sigui directament o bé mitjançant el seu concessionari (SOREA SA).

En data 30/09/2019 ha estat feta pública una nova convocatòria de subvencions 
per a obres d’abastament en alta1. Aquesta disposició fixa un termini de dos mesos 

1. Resolució TES/2455/2019, del 19 de setembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de 
subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per a la realització d’inversions 
per a l’execució d’actuacions d’abastament en alta
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per poder presentar sol·licituds. Tant les bases com el text de la convocatòria es po-
den consultar en el lloc web de l’ACA, accedint a l’enllaç següent:

http://aca.gencat.cat/ca/laca/subvencions/convocatoria-oberta/
Sobre l’aqüífer al·luvial de la riera del Port de la Selva, aquest està constituït per 

graves i sorres amb proporcions variables de llims, i presenta un gruix limitat que, 
en el cas dels pous d’abastament situats en el seu tram final, és de l’ordre d’alguns 
metres. Per sota, hi ha materials paleozoics amb relació poc significativa en termes 
de quantitat.

La recàrrega d’aquest aqüífer al·luvial prové fonamentalment de la infiltració di-
recta per la pluja i també de la riera, durant els períodes en què hi circulen cabals. 
La modelització numèrica que es va dur a terme en el marc del projecte europeu 
DEMOWARE –on es va desenvolupar una actuació demostrativa de recàrrega de 
l’aqüífer amb aigua regenerada de la pròpia EDAR del Port de la Selva–, indica que 
la infiltració mitjana és de l’ordre de 2.000 m3/d per a una superfície de poc més de 
10 km2. Això significa que els recursos disponibles se situarien, de mitjana, al vol-
tant dels 700.000 m3/any, cosa que representa el 15% de la precipitació anual consi-
derada en la modelització (500 mm/any).

Pel que fa la consum d’aigua en època estival en aquest municipi, en el marc del 
projecte DEMOWARE –on es va desenvolupar una actuació demostrativa de recàr-
rega de l’aqüífer amb aigua regenerada de la pròpia EDAR del Port de la Selva–, es 
va dur a terme una modelització numèrica. Com a part d’aquesta modelització, les 
necessitats d’abastament del Port de la Selva es van situar en una mitjana de 500 
m3/d durant l’hivern, i es va considerar que augmentaven fins a 2.500 m3/d en l’èpo-
ca estival.

Quant al consum anual al Port de la Selva, l’ACA disposa de dades de consums 
anuals domèstics d’aigua procedent de xarxes de subministrament, i de consums 
anuals de les activitats econòmiques (de xarxa i de fonts pròpies) per als diferents 
municipis de Catalunya.

Aquestes dades es publiquen anualment en el lloc web de l’ACA, en un full de 
càlcul al qual es pot accedir fent servir l’enllaç següent:

http://aca.gencat.cat/web/.content/20_Aigua/08_consulta_de_dades/05_altres_
dades/Volum_consumit_municipis.xlsx

Per al cas concret del municipi del Port de la Selva, les dades que figuren en el 
full de càlcul esmentat es recullen en la taula següent:

Taula 1. Consums anuals d’aigua en el municipi del Port de la Selva (2015-2018)

Any Consum

2015 (*) 211.199 m3

2016 199.716 m3

2017 221.742 m3

2018 190.981 m3

(*) No inclou volums exempts2.

Pel que fa a l’existència d’informes sobre la situació del subministrament d’ai-
gua al Port de la Selva, com ja s’ha esmentant, el subministrament d’aigua és una 
competència municipal i aquest Ajuntament és l’administració que gestiona el servei 
d’abastament, i qui planifica i pren les mesures de manteniment, operació, reposició 
o ampliació per tal de garantir el servei, ja sigui directament o bé mitjançant el seu 
concessionari (SOREA SA).

Amb tot, l’ACA també disposa d’informació pròpia en relació amb l’abastament 
d’aigua en el municipi del Port de la Selva, obtinguda en el marc d’una diagnosi rea-

2. La informació sobre els grups exempts de taxes es pot trobar en el lloc web de l’ACA, accedint a l’enllaç 
directe següent: http://aca.gencat.cat/web/.content/10_ACA/K_Canon_i_altres_tributs/taxes/Taxes_Exemp-
cions.pdf

http://aca.gencat.cat/ca/laca/subvencions/convocatoria-oberta/
http://aca.gencat.cat/web/.content/20_Aigua/08_consulta_de_dades/05_altres_dades/Volum_consumit_municipis.xlsx
http://aca.gencat.cat/web/.content/20_Aigua/08_consulta_de_dades/05_altres_dades/Volum_consumit_municipis.xlsx
http://aca.gencat.cat/web/.content/10_ACA/K_Canon_i_altres_tributs/taxes/Taxes_Exempcions.pdf
http://aca.gencat.cat/web/.content/10_ACA/K_Canon_i_altres_tributs/taxes/Taxes_Exempcions.pdf
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litzada per l’ACA, l’any 2005, al voltant de les xarxes d’abastament en alta de Ca-
talunya. Aquesta diagnosi establia que el Port de la Selva s’abastava de quatre pous 
que impulsaven l’aigua fins el dipòsit principal de la xarxa, i des d’aquest dipòsit es 
distribuïa l’aigua als diversos nuclis i dipòsits existents en el municipi.

Segons la diagnosi, la xarxa del Port de la Selva presentava problemes de manca 
de quantitat d’aigua durant els estius i les èpoques de sequera. En aquests episodis 
es detectava una salinització de les captacions, per la disminució del nivell freàtic i 
també per la seva proximitat al mar.

Addicionalment, en el marc del projecte europeu DEMOWARE –on es va des-
envolupar una actuació demostrativa de recàrrega de l’aqüífer amb aigua regenerada 
de la pròpia EDAR del Port de la Selva–, es va dur a terme una modelització numè-
rica. Com a part d’aquesta modelització, les necessitats d’abastament del Port de la 
Selva es van situar en una mitjana de 500 m3/d durant l’hivern, i es va considerar 
que augmentaven fins a 2.500 m3/d en l’època estival, de manera que el total anual 
estaria en uns 350.000 m3/any.

Els resultats de la modelització van indicar que la infiltració mitjana seria de 
l’ordre de 2.000 m3/d per a una superfície de poc més de 10 km2. Això significa 
que els recursos disponibles se situarien, de mitjana, al voltant dels 700.000 m3/any, 
cosa que representa el 15% de la precipitació anual considerada en la modelització 
(500 mm/any).

D’aquí es desprèn que l’aqüífer podria absorbir la demanda d’abastament del Port 
de la Selva en condicions normals.

Els tècnics del Consorci de la Costa Brava, de l’Ajuntament del Port de la Selva i 
de l’ACA consideren essencial que es desenvolupi a escala plenament operativa l’es-
quema de recàrrega addicional de l’aqüífer amb aigua regenerada.

Donat que l’aqüífer al·luvial (aigua dolça) està connectat a l’aqüífer marí (aigua 
salada), cal que una part de l’aigua infiltrada pugui descarregar al mar per tal d’evi-
tar el fenomen conegut com a «intrusió marina», que té lloc quan en un aqüífer s’al-
tera l’equilibri entre l’aigua dolça i l’aigua salada. El projecte DEMOWARE contem-
plava la infiltració de 200 m3/d d’aigua regenerada durant els 9 mesos no estivals, és 
a dir, d’un volum aproximat de 50.000 m3/any, amb un seguit de controls molt es-
trictes per garantir la preservació de la qualitat de l’aigua subterrània. Si l’aigua dels 
pous no se salinitza, l’esquema esmentat podria fins i tot doblar-se, cosa que aporta-
ria un nivell de garantia molt notable per a la protecció dels recursos d’aigua dolça i 
per a l’abastament de la població. Actualment, s’està treballant per tal de poder dur 
a terme aquesta recàrrega amb caràcter ordinari, sempre subjecta a les condicions 
que hi estableixi l’autoritat sanitària.

L’Ajuntament del Port de la Selva ha demanat dues subvencions per cofinançar 
les despeses extraordinàries generades pel transport d’aigua de consum domèstic 
mitjançant vehicles cisterna o per l’execució d’obres d’emergència equivalents. La 
primera, en una de les convocatòries de l’any 20183, amb un import demanat de 
390.168,10 €, i un atorgament de 150.000,00 €. La segona, en la darrera convocatò-
ria feta pública aquest any 20194, en aquest cas, per al finançament d’una actuació 
per tal de fer front a l’increment de salinitat dels pous per la sequera de la zona, con-
sistent en la instal·lació d’una planta portàtil d’osmosi inversa.

L’import sol·licitat ha estat de 77.486,36 € i està previst atorgar un import de 
38.743,18 € (el 50% de l’import sol·licitat), si bé encara està pendent de resolució.

3. Resolució TES/3146/2018, del 28 de desembre, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim 
de concurrència competitiva, destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals 
i generades pel transport d’aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l’execució 
d’obres o d’actuacions d’urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de pota-
bilitat o mancança d’aigua.
4. Resolució TES/1893/2019, del 4 de juliol, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i 
generades pel transport d’aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l’execució 
d’obres o d’actuacions d’urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de pota-
bilitat o mancança d’aigua.
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Actualment, ja existeix una interconnexió entre la xarxa del Port de la Selva i 
la xarxa de Llançà, mitjançant una canonada de fibrociment de 80 mm de diàme-
tre, que fa tècnicament possible la compra d’aigua a l’Ajuntament de Llançà, i que 
pot aportar fins a un 25% del cabal necessari per satisfer les necessitats de consum 
d’aigua de la població del Port de la Selva (aquesta connexió externa com a mesura 
pal·liativa del problema de l’abastament d’aigua potable al Port de la Selva ja s’havia 
previst en la diagnosi realitzada l’any 2005).

No obstant, actualment es considera que la suma d’actuacions conjuntes que s’ha 
dissenyat (pous + portada d’aigua de la Muga + recàrrega de l’aqüífer amb aigua 
regenerada) han de possibilitar que l’abastament a la població del Port de la Selva 
deixi de ser un problema a curt termini.

Barcelona, 19 de desembre de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la capacitat de 
l’aqüífer del Port de la Selva (Alt Empordà)
314-05777/12

Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54733 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05776/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el consum d’aigua al 
Port de la Selva (Alt Empordà) els estius
314-05778/12

Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54733 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05776/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el consum d’aigua al 
Port de la Selva (Alt Empordà) en el període 2015-2018
314-05779/12

Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54733 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05776/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els informes sobre 
la situació del subministrament d’aigua al Port de la Selva (Alt 
Empordà)
314-05780/12

Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54733 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05776/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte en els 
sector agroalimentari dels aranzels que l’Administració dels Estats 
Units d’Amèrica vol aplicar a les importacions d’aquest sector
314-05789/12

Proponent: Marc Parés Franzi, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54747 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

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 314-05789/12 i 
314-05790/12, atès que les iniciatives indicades fan referència a un mateix assumpte 
i, per consegüent, a informacions estretament relaciones, fet que és objectivament 
constatable, es considera convenient respondre-les de manera conjunta per tal de fa-
cilitar-ne l’elaboració, informo del següent:

Per una banda, i en relació amb l’impacte que tindrà la decisió d’aplicar els aran-
zels esmentats sobre les exportacions dels diferents productes del sector agroali-
mentari català afectats, apuntar que la mesura proteccionista penalitza greument les 
exportacions agroalimentàries europees. En aquest sentit, segons l’Àrea de Coneixe-
ment i Estratègia de Prodeca, empresa pública adscrita al Departament d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), s’ha valorat en 26 milions d’euros per 
a les transaccions catalanes el sobrecost conseqüència de l’aplicació dels aranzels, 
d’acord a la projecció de dades de 2018. Cal ser conscients, però, que l’impacte re-
sultant no tan sols serà aquest increment aranzelari sinó també la pèrdua de compe-
titivitat de les empreses amb productes afectats. En aquest sentit, aquests productes 
tindran un cost més elevat en el mercat de destí, havent de ser assumit o pels con-
sumidors finals, o bé pels exportadors o importadors amb la conseqüent pèrdua de 
beneficis. En tot cas, per tant, podria ser motiu per comprometre la viabilitat de l’ex-
portació en aquest mercat.

Les noves taxes agroalimentàries van entrar en vigor el 18 d’octubre de 2019 i 
suposen un increment de fins el 25% de les taxes existents per a alguns dels pro-
ductes més exportats als Estats Units d’Amèrica (EUA), com ara el vi, l’oli d’oliva, 
la carn de porcí, el formatge, els fruits secs, la fruita natural i processada, així com 
també alguns mariscos, entre d’altres. Ara bé, i en termes d’estricta actualitat, en 
aquests moments l’Administració de Donald Trump ha fet un pas més en l’escalada 
d’amenaces comercials amb la publicació, el 12 de desembre, d’una nova llista de 
productes i possibles valors aranzelaris la qual, en alguns dels casos exposats ante-
riorment, es proposa poder incrementar aquests aranzels fins a un 100% del valor 
en duana.

Val a dir que els EUA són el 8è mercat de destí dels aliments i begudes catala-
nes i sumen el 3,5% del total de les exportacions agroalimentàries amb 330 milions 
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d’euros exportats el 2018, registrant un creixement en la facturació del 60% els dar-
rers 5 anys.

A tall de resum, i d’acord als anàlisis d’impacte realitzats per Prodeca amb da-
des de 2018, a continuació es presenten algunes de les dades relacionades amb els 
sectors més damnificats:

– Els olis vegetals i l’oli d’oliva català, amb més de 52 milions € exportats, incre-
menten els seus aranzels en més d’un 25%, juntament amb França, Alemanya i Reg-
ne Unit. Països productors com Grècia o Itàlia mantindrien els antics aranzels amb 
les llistes publicades a l’abril i al juliol de 2019. Això no obstant, d’acord a la llista 
publicada a desembre, la mesura aranzelària es faria extensiva a la resta de països 
europeus. Es preveu que l’afectació generarà un sobrecost de 13 M€.

– En termes d’afectació, el vi és el segon producte més perjudicat per la mesu-
ra, la qual incidirà en els vins tranquils, no carbonatats, amb una graduació menor 
a 14% d’alcohol, en recipients no superiors als 2 litres. Amb 27 M€ (10 M€ de via 
amb DO) d’exportacions relatives al tipus de vi en qüestió, el sobrecost aranzelari 
s’estima en 6,7 M€. En la llista de productes vigent amb aplicació aranzelària, els 
vins d’Itàlia, Grècia, Portugal, Polònia i altres zones vitivinícoles actualment no es 
veurien afectades per l’increment ja que només afecta a França, Alemanya, Espanya 
i el Regne Unit. Això no obstant, amb la nova amenaça de Donald Trump d’estendre 
les mesures aranzelàries, aquests últims països també es veurien afectats. A més, 
també preveu la inclusió del cava, la resta d’espumosos europeus i la resta de vins 
actualment no afectats amb la conseqüent aplicació d’impostos del 100% del valor 
a duana.

– El sector carni, tercer sector més afectat, es veuria perjudicat en les transac-
cions de carn de porcí congelada, embotits i elaborats de porcí. En conjunt suposen 
unes exportacions de 22 M€ i representaria un sobrecost de 5,5 M€ pel conjunt del 
sector carni català.

– El sector Fine Food (el qual inclou productes làctics; mel; fruits secs; cafè; 
sucs; conserves de peix; cacau; dolços i pastisseria; melmelades; aigües; vinagres 
i licors, entre d’altres) és el primer sector exportador català als EUA, amb 125 M€ 
el 2018, tot i que les exportacions dels productes afectats s’estimen per un valor de 
2,3 M€, suposant uns aranzels extraordinaris de 0,6 M€. Els productes penalitzats 
per aquests aranzels són formatges, mantega, olives en conserva, sucs de fruita, frui-
tes processades, melmelades i licors.

– Pel que fa a la fruita, cítrics, cireres, préssecs i peres comptaran a partir d’ara 
també amb unes taxes aranzelàries que sumaran un 25% addicional als aranzels 
existents. Això no obstant, actualment Catalunya gairebé no exporta fruita i horta 
als EUA per la inexistència de protocols d’homologació entre ambdós països i, per 
tant, serà un sector poc afectat per les mesures de l’Administració americana.

– El sector del peix i marisc, que va representar un total de 20 M€ en exporta-
cions el 2018, es veurà afectat en la categoria de mol·luscs i marisc preparats o con-
servats. Tanmateix, es tracta d’una categoria molt minoritària que computa 24.000 € 
exportats i un sobrecost de 6.200€ segons dades d’exportació del 2018.

Per altra banda, i en relació amb les mesures que emprendrà el Govern per fer-hi 
front, és necessari fer esment que des d’un primer moment el Govern de la Generali-
tat ha demanat al Govern estatal que sigui especialment actiu en la defensa dels inte-
ressos dels subsectors productius; i que demani a la Comissió Europea tant mesures 
de contingència per fer front a l’afectació que la pujada aranzelària pugui provocar, 
com un esforç per desactivar el conflicte comercial per via diplomàtica.

Així mateix, el Govern, a través del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca i Alimentació i amb estreta col·laboració amb els departaments d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència i d’Empresa i Coneixement, impulsa mesu-
res per contrarestar aquesta situació de greuge econòmic pel sector agroalimentari 
català. I ho fa, en gran mesura, a través de Prodeca i amb la col·laboració de l’Institut 
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Català de la Vinya (INCAVI). En aquest sentit, algunes de les mesures impulsades 
es resumeixen de la següent manera:

– Actuacions als EUA: en el marc del Pla d’actuacions 2020 de Prodeca està pre-
vist organitzar, juntament amb ACCIÓ, una acció comercial específica pel mercat 
nord-americà. Amb la finalitat de donar suport a aquelles empreses que ja hi tenen 
presència, així com per a les que hi volen entrar, es planteja un esdeveniment de ne-
gocis amb la participació de productors i exportadors de Catalunya i importadors i 
distribuïdors dels EUA. L’actuació anirà acompanyada d’accions per explicar i rela-
cionar els productes agroalimentaris catalans amb la gastronomia catalana i la dieta 
mediterrània, molt reconeguda i ben valorada en aquest mercat. L’objectiu principal 
és el de seguir promocionant els productes agroalimentaris catalans que ja estan a 
la venda a EUA i a més a més donar a conèixer nous productes i empreses catalanes 
del sector.

– Diversificació de mercats: entre les diverses actuacions que planteja Prodeca 
pel 2020, s’hi troben diferents esdeveniments, des de fires internacionals a reunions 
networking (business fòrums) enfocades a potencials mercats per donar alternati-
ves i oportunitats a aquells sectors més afectats per l’increment aranzelari als EUA. 
Entre les actuacions previstes es preveu treballar amb mercats europeus, asiàtics i 
llatinoamericans entre d’altres.

– Reforç de la promoció dels productes agroalimentaris catalans a través de la 
gastronomia: es treballa en diferents projectes adreçats a promoure els productes 
agroalimentaris catalans a través de la gastronomia, com Àpats Catalunya, #Ca-
talanFood, Gastroteca.cat, la participació en esdeveniments internacionals com el 
Fòrum Gastronòmic, la Barcelona Wine Week, o Prowein; i projectes adreçats a di-
fondre els valors i productes relacionats amb la dieta mediterrània. Àpats Catalunya 
i #CatalanFood recullen actuacions adreçades promoure els productes més icònics i 
plats més representatius de la cuina catalana per tal de facilitar-ne la seva promoció 
i actuant com ambaixadors del patrimoni gastronòmic català, tant en el mercat local 
com internacional; Gastroteca.cat és l’aparador digital més complert del producte 
agroalimentari i la gastronomia catalana. Actualment s’està treballant en la nova 
versió del portal, que inclourà punts de venda de productes catalans i restaurants de 
cuina catalana a diferents mercats internacionals, inclòs els EUA.

– Jornades d’assessorament: en el marc de l’Oficina tècnica de barreres a la in-
ternacionalització, i en coordinació amb ACCIÓ-Agència per la competitivitat de 
l’empresa, està previst realitzar unes sessions per tal d’explicar els efectes de l’aug-
ment aranzelari en els sectors afectats amb l’objectiu de poder atendre de forma més 
personalitzada els possibles dubtes que sorgeixin a les empreses del sector agroali-
mentari.

– Servei de consultes sobre dubtes dels aranzels imposats pels EUA: el servei 
permet resoldre dubtes i rebre informació sobre els aspectes claus a tenir en compte, 
tant si les empreses agroalimentàries ja estan comercialitzant els seus productes en 
aquest mercat com si tenen intenció de vendre-hi. L’adreça de correu electrònic per 
fer arribar els dubtes o consultes és la següent: consulta@prodeca.cat.

– Campanya per conscienciar sobre la importància del sector primari català i la 
qualitat del seus productes i, per tant també, per impulsar el consum intern dels pro-
ductes catalans, inclosos també els afectats per la política aranzelària nord-ameri-
cana. Es tracta d’una campanya de gran abast adreçada a tots els ciutadans i les ciu-
tadanes de Catalunya, i que vol interpel·lar més directament el públic urbà, ja que 
és el que està més allunyat del món rural. Es difon des del dijous 12 de desembre 
i durant aquestes fetes de Nadal mitjançant canals de televisió amb abast arreu del 
territori i cadenes i grups de televisió local, i també ràdios, diaris, xarxes socials i 
anuncis a l’exterior. Aquesta campanya s’emmarca en el gran debat de país que s’ha 
obert en el Consell Català de l’Alimentació per posar en valor els aliments produïts 
a Catalunya i la importància de garantir l’accés a una alimentació sana, segura i de 
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qualitat, i també la cohesió territorial, que ha de permetre desenvolupar el Pacte Na-
cional per la Política Alimentària de Catalunya.

– Comunicacions periòdiques: Prodeca, de manera habitual, porta a terme una 
tasca de comunicació directa amb les empreses del sector amb informació actua-
litzada mitjançant newsletters, notes de premsa, entrevistes i a través de les xarxes 
socials per tal de cobrir tots els temes d’actualitat del sector agroalimentari.

Per tant i en conclusió, l’impacte sobre les exportacions dels diferents productes 
del sector agroalimentari català afectats per aquests nous aranzels no és irrellevant 
i, per tant, és preocupant. És per això que des del moment que es va conèixer la no-
tícia el Govern i, és clar, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, va instar a les administracions estatal i europea competents a adoptar mesu-
res de contingència per revertir la situació. Al mateix temps, per fer front a aquest 
impacte i per avançar-se a les conseqüències que les noves amenaces aranzelàries 
relacionades amb la llista publicada el passat 12 de desembre, s’està treballant a tra-
vés de les mesures exposades per assegurar la viabilitat de les exportacions catala-
nes del sector agroalimentari, tant al mercat nord-americà com a d’altres mercats 
d’arreu del món.

Barcelona, 20 de desembre de 2019
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que 
adoptarà per a fer front a l’aplicació d’aranzels per l’Administració 
dels Estats Units d’Amèrica a les importacions del sector 
agroalimentari
314-05790/12

Proponent: Marc Parés Franzi, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54747 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05789/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost total i el 
nombre d’usuaris del menjador escolar al Baix Penedès durant el 
curs 2018-2019
314-05809/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54826 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

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 314-05809/12314-
05810/12, 314-05811/12, 314-05812/12, 314-05813/12, 314-05814/12, 314-05815/12, 
314-05816/12, 314-05817/12 i 314-05818/12, us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és 
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera 
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.
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D’acord amb l’establert en el Decret 219/1989, d’1 d’agost, de delegació de com-
petències de la Generalitat a les comarques en matèria d’ensenyament, les compe-
tències sobre la gestió del transport i menjador escolar així com dels ajuts indivi-
duals de desplaçament i beques de menjador, són exercides pels consells comarcals.

Per tal d’assegurar la concessió dels ajuts i la prestació dels serveis, des del De-
partament d’Educació s’assigna a cada consell comarcal els crèdits pressupostaris 
necessaris, i cada consell comarcal, en finalitzar el curs, presenta la corresponent 
liquidació de despeses.

Els consells comarcals estan fent arribar al Departament d’Educació les liquida-
cions corresponents al curs 2018-2019, de manera que encara no s’ha pogut recopi-
lar, revisar i sistematitzar tota la informació sol·licitada.

Barcelona, 19 de desembre de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost total i el 
nombre d’usuaris del menjador escolar a l’Alt Camp durant el curs 
2018-2019
314-05810/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54826 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05809/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost total i el 
nombre d’usuaris del menjador escolar al Baix Camp durant el curs 
2018-2019
314-05811/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54826 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05809/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost total i el 
nombre d’usuaris del menjador escolar al Tarragonès durant el curs 
2018-2019
314-05812/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54826 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05809/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost total i el 
nombre d’usuaris del menjador escolar a les Terres de l’Ebre durant 
el curs 2018-2019
314-05813/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54826 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05809/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost total i el 
nombre d’usuaris del transport escolar a l’Alt Camp durant el curs 
2018-2019
314-05814/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54826 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05809/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost total i el 
nombre d’usuaris del transport escolar al Baix Camp durant el curs 
2018-2019
314-05815/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54826 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05809/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost total i el 
nombre d’usuaris del transport escolar al Baix Penedès durant el 
curs 2018-2019
314-05816/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54826 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05809/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost total i el 
nombre d’usuaris del transport escolar al Tarragonès durant el curs 
2018-2019
314-05817/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54826 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05809/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost total i el 
nombre d’usuaris del transport escolar a les Terres de l’Ebre durant 
el curs 2018-2019
314-05818/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54826 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05809/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de 
sol·licitants que han obtingut plaça en primera opció en l’educació 
per a adults a l’Alt Camp per al curs 2019-2020
314-05819/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54827 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

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 314-05819/12, 
314-05820/12, 314-05821/12, 314-05822/12 i 314-05823/12, us informo del següent: 

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

La relació amb els percentatge de sol·licituds que han obtingut plaça en els cen-
tres de formació de persones adules, per al curs escolar 2019-2020, a les comarques 
de Terres de l’Ebre, Tarragonès, Baix Penedès, Baix Camp i Alt Camp, desglossada 
per centres i per municipi, és la següent: 

Nom centre
Nom 
municipi Ensenyament/Torn Curs

Sol·li-
cituds

Assig-
nació 

1a opció % 

CFA Valls Valls Anglès Matí 1 2 2 100%
CFA Valls Valls CFI Matí 1 1 1 100%

CFA Valls Valls Curs de PPAU per a 
majors de 25 anys Tarda

1 1 1 100%
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Nom centre
Nom 
municipi Ensenyament/Torn Curs

Sol·li-
cituds

Assig-
nació 

1a opció % 

CFA Valls Valls Curs de preparació per a 
les proves accés a CFGS 
Matí

1 7 7 100%

CFA Valls Valls GESO Matí 1 8 8 100%

CFA Valls Valls CFI Matí 2 1 1 100%

CFA Valls Valls COMPETIC Matí 2 3 3 100%

CFA Valls Valls GESO Matí 2 1 1 100%

CFA Valls Valls GESO Tarda 2 1 1 100%

CFA Valls Valls Llengua catalana Tarda 2 1 1 100%

CFA Valls Valls CFI Matí 3 3 3 100%

CFA Valls Valls COMPETIC Tarda 3 2 2 100%

CFA Reus Reus Anglès Matí 1 19 19 100%

CFA Reus Reus Anglès Tarda 1 16 16 100%

CFA Reus Reus CFI Tarda 1 37 8 22%

CFA Reus Reus COMPETIC inicial Matí 1 6 6 100%

CFA Reus Reus COMPETIC Matí 1 11 11 100%

CFA Reus Reus COMPETIC Tarda 1 2 2 100%

CFA Reus Reus Curs de PPAU per a 
majors de 25 anys Vespre

1 10 10 100%

CFA Reus Reus Curs de preparació per a 
les proves accés a CFGS 
Vespre

1 30 30 100%

CFA Reus Reus GESO Matí 1 20 20 100%

CFA Reus Reus GESO Vespre 1 4 4 100%

CFA Reus Reus Llengua castellana Matí 1 32 19 59%

CFA Reus Reus Llengua castellana Tarda 1 51 24 47%

CFA Reus Reus Llengua catalana Matí 1 15 15 100%

CFA Reus Reus Anglès Matí 2 3 3 100%

CFA Reus Reus Anglès Tarda 2 8 7 88%

CFA Reus Reus CFI Matí 2 6 0 0%

CFA Reus Reus COMPETIC Matí 2 6 6 100%

CFA Reus Reus COMPETIC Vespre 2 6 6 100%

CFA Reus Reus GESO Matí 2 4 4 100%

CFA Reus Reus Llengua castellana Matí 2 13 13 100%

CFA Reus Reus Llengua catalana Tarda 2 3 3 100%

CFA Reus Reus Anglès Vespre 3 4 4 100%

CFA Reus Reus CFI Tarda 3 2 2 100%

CFA Reus Reus COMPETIC Vespre 3 1 1 100%

CFA Reus Reus Llengua castellana Tarda 3 10 10 100%

CFA Marta Mata Reus CFI Matí 1 18 15 83%

CFA Marta Mata Reus CFI Tarda 1 3 3 100%

CFA Marta Mata Reus CFI Vespre 1 5 5 100%

CFA Marta Mata Reus COMPETIC inicial Matí 1 12 9 75%

CFA Marta Mata Reus COMPETIC Tarda 1 10 6 60%

CFA Marta Mata Reus Curs de PPAU per a 
majors de 25 anys Vespre

1 11 11 100%

CFA Marta Mata Reus Curs de preparació per 
a les proves accés a 
CFGM Tarda

1 14 14 100%

CFA Marta Mata Reus Curs de preparació per a 
les proves accés a CFGS 
Matí

1 30 24 80%
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Nom centre
Nom 
municipi Ensenyament/Torn Curs

Sol·li-
cituds

Assig-
nació 

1a opció % 

CFA Marta Mata Reus Curs de preparació per a 
les proves accés a CFGS 
Tarda

1 11 11 100%

CFA Marta Mata Reus GESO Sense torns 1 13 13 100%

CFA Marta Mata Reus CFI Matí 2 14 10 71%

CFA Marta Mata Reus CFI Tarda 2 6 6 100%

CFA Marta Mata Reus COMPETIC Matí 2 2 0 0%

CFA Marta Mata Reus COMPETIC Tarda 2 7 7 100%

CFA Marta Mata Reus GESO Sense torns 2 12 12 100%

CFA Marta Mata Reus CFI Tarda 3 1 1 100%

CFA Tortosa Tortosa Anglès Matí 1 10 10 100%

CFA Tortosa Tortosa Anglès Tarda 1 19 19 100%

CFA Tortosa Tortosa COMPETIC inicial Tarda 1 14 14 100%

CFA Tortosa Tortosa COMPETIC Matí 1 3 3 100%

CFA Tortosa Tortosa Curs de PPAU per a 
majors de 25 anys Tarda

1 7 7 100%

CFA Tortosa Tortosa Curs de preparació per 
a les proves accés a 
CFGM Matí

1 9 9 100%

CFA Tortosa Tortosa Curs de preparació per a 
les proves accés a CFGS 
Tarda

1 11 11 100%

CFA Tortosa Tortosa GESO Tarda 1 12 12 100%

CFA Tortosa Tortosa Llengua castellana Matí 1 24 10 42%

CFA Tortosa Tortosa Llengua catalana Matí 1 24 16 67%

CFA Tortosa Tortosa Anglès Matí 2 7 3 43%

CFA Tortosa Tortosa Anglès Tarda 2 3 3 100%

CFA Tortosa Tortosa COMPETIC Matí 2 1 1 100%

CFA Tortosa Tortosa COMPETIC Tarda 2 3 3 100%

CFA Tortosa Tortosa GESO Tarda 2 5 5 100%

CFA Tortosa Tortosa Llengua castellana Matí 2 3 3 100%

CFA Tortosa Tortosa Llengua catalana Matí 2 12 12 100%

CFA Tortosa Tortosa Llengua catalana Tarda 2 4 4 100%

CFA Tortosa Tortosa Anglès Matí 3 2 2 100%

CFA Tortosa Tortosa Anglès Tarda 3 6 6 100%

CFA Tortosa Tortosa COMPETIC Tarda 3 1 1 100%

CFA Tortosa Tortosa Llengua catalana Matí 3 1 1 100%

CFA Tortosa Tortosa Llengua catalana Tarda 3 3 3 100%

CFA El Vendrell El Vendrell Anglès Sense torns 1 30 13 43%

CFA El Vendrell El Vendrell CFI Sense torns 1 113 22 19%

CFA El Vendrell El Vendrell COMPETIC inicial Sense 
torns

1 8 4 50%

CFA El Vendrell El Vendrell COMPETIC Sense torns 1 8 1 13%

CFA El Vendrell El Vendrell Curs de PPAU per a 
majors de 25 anys Vespre

1 17 17 100%

CFA El Vendrell El Vendrell Curs de preparació per a 
les proves accés a CFGS 
Matí

1 24 24 100%

CFA El Vendrell El Vendrell Curs de preparació per a 
les proves accés a CFGS 
Vespre

1 5 5 100%

CFA El Vendrell El Vendrell GESO Matí 1 31 24 77%

CFA El Vendrell El Vendrell Llengua castellana Sense 
Torns

1 132 24 18%
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Nom centre
Nom 
municipi Ensenyament/Torn Curs

Sol·li-
cituds

Assig-
nació 

1a opció % 

CFA El Vendrell El Vendrell Anglès Sense torns 2 13 7 54%
CFA El Vendrell El Vendrell COMPETIC Sense torns 2 10 6 60%

CFA El Vendrell El Vendrell GESO Matí 2 18 13 72%

CFA El Vendrell El Vendrell Anglès Sense torns 3 6 6 100%

CFA El Vendrell El Vendrell COMPETIC Sense torns 3 3 3 100%

CFA Sebastià 
Juan Arbó

Amposta Anglès Matí 1 9 0 0%

CFA Sebastià 
Juan Arbó

Amposta Anglès Tarda 1 25 21 84%

CFA Sebastià 
Juan Arbó

Amposta COMPETIC inicial Matí 1 9 9 100%

CFA Sebastià 
Juan Arbó

Amposta COMPETIC inicial Tarda 1 18 17 94%

CFA Sebastià 
Juan Arbó

Amposta COMPETIC Matí 1 6 6 100%

CFA Sebastià 
Juan Arbó

Amposta COMPETIC Tarda 1 7 7 100%

CFA Sebastià 
Juan Arbó

Amposta Curs de preparació per 
a les proves accés a 
CFGM Tarda

1 18 18 100%

CFA Sebastià 
Juan Arbó

Amposta Curs de preparació per a 
les proves accés a CFGS 
Tarda

1 11 11 100%

CFA Sebastià 
Juan Arbó

Amposta Llengua castellana Matí 1 7 7 100%

CFA Sebastià 
Juan Arbó

Amposta Llengua catalana Tarda 1 8 8 100%

CFA Sebastià 
Juan Arbó

Amposta Anglès Matí 2 8 8 100%

CFA Sebastià 
Juan Arbó

Amposta Anglès Tarda 2 10 10 100%

CFA Sebastià 
Juan Arbó

Amposta COMPETIC Tarda 2 8 5 63%

CFA Sebastià 
Juan Arbó

Amposta GESO Vespre 2 8 8 100%

CFA Sebastià 
Juan Arbó

Amposta Llengua castellana Matí 2 2 2 100%

CFA Sebastià 
Juan Arbó

Amposta Llengua catalana Matí 2 2 2 100%

CFA Sebastià 
Juan Arbó

Amposta Anglès Matí 3 3 3 100%

CFA Sebastià 
Juan Arbó

Amposta COMPETIC Vespre 3 8 8 100%

CFA Sebastià 
Juan Arbó

Amposta Llengua catalana Matí 3 9 7 78%

CFA Ribera 
d’Ebre

Móra 
d’Ebre

Anglès Matí 1 7 7 100%

CFA Ribera 
d’Ebre

Móra 
d’Ebre

COMPETIC inicial Tarda 1 4 4 100%

CFA Ribera 
d’Ebre

Móra 
d’Ebre

COMPETIC Tarda 1 7 7 100%

CFA Ribera 
d’Ebre

Móra 
d’Ebre

Curs de preparació per 
a les proves accés a 
CFGM Matí

1 4 4 100%

CFA Ribera 
d’Ebre

Móra 
d’Ebre

Curs de preparació per a 
les proves accés a CFGS 
Matí

1 5 5 100%

CFA Ribera 
d’Ebre

Móra 
d’Ebre

Llengua castellana Matí 1 12 10 83%

CFA Ribera 
d’Ebre

Móra 
d’Ebre

Llengua castellana Tarda 1 14 14 100%
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Nom centre
Nom 
municipi Ensenyament/Torn Curs

Sol·li-
cituds

Assig-
nació 

1a opció % 

CFA Ribera 
d’Ebre

Móra 
d’Ebre

Llengua catalana Tarda 1 21 21 100%

CFA Ribera 
d’Ebre

Móra 
d’Ebre

Anglès Tarda 2 3 3 100%

CFA Ribera 
d’Ebre

Móra 
d’Ebre

COMPETIC Tarda 2 4 4 100%

CFA Ribera 
d’Ebre

Móra 
d’Ebre

GESO Tarda 2 4 4 100%

CFA Ribera 
d’Ebre

Móra 
d’Ebre

Llengua castellana 
Vespre

2 11 10 91%

CFA Ribera 
d’Ebre

Móra 
d’Ebre

Llengua catalana Matí 2 6 6 100%

CFA Ribera 
d’Ebre

Móra 
d’Ebre

Anglès Tarda 3 4 4 100%

CFA Ribera 
d’Ebre

Móra 
d’Ebre

COMPETIC Tarda 3 2 2 100%

CFA Ribera 
d’Ebre

Móra 
d’Ebre

Llengua catalana Matí 3 1 1 100%

CFA Josepa 
Massanés i 
Dalmau

Tarragona Anglès Tarda 1 37 18 49%

CFA Josepa 
Massanés i 
Dalmau

Tarragona COMPETIC inicial Tarda 1 9 9 100%

CFA Josepa 
Massanés i 
Dalmau

Tarragona COMPETIC Matí 1 3 3 100%

CFA Josepa 
Massanés i 
Dalmau

Tarragona Curs de PPAU per a 
majors de 25 anys Matí

1 14 14 100%

CFA Josepa 
Massanés i 
Dalmau

Tarragona Curs de preparació per a 
les proves accés a CFGS 
Matí

1 40 22 55%

CFA Josepa 
Massanés i 
Dalmau

Tarragona Curs de preparació per a 
les proves accés a CFGS 
Vespre

1 18 18 100%

CFA Josepa 
Massanés i 
Dalmau

Tarragona Curs específic d’accés 
als CFGM Matí

1 15 15 100%

CFA Josepa 
Massanés i 
Dalmau

Tarragona GESO Matí 1 12 12 100%

CFA Josepa 
Massanés i 
Dalmau

Tarragona GESO Vespre 1 10 10 100%

CFA Josepa 
Massanés i 
Dalmau

Tarragona Llengua catalana Matí 1 2 2 100%

CFA Josepa 
Massanés i 
Dalmau

Tarragona Anglès Matí 2 2 2 100%

CFA Josepa 
Massanés i 
Dalmau

Tarragona Anglès Tarda 2 21 3 14%

CFA Josepa 
Massanés i 
Dalmau

Tarragona COMPETIC Matí 2 3 3 100%

CFA Josepa 
Massanés i 
Dalmau

Tarragona COMPETIC Tarda 2 23 15 65%

CFA Josepa 
Massanés i 
Dalmau

Tarragona GESO Matí 2 9 8 89%
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Nom centre
Nom 
municipi Ensenyament/Torn Curs

Sol·li-
cituds

Assig-
nació 

1a opció % 

CFA Josepa 
Massanés i 
Dalmau

Tarragona GESO Vespre 2 7 7 100%

CFA Josepa 
Massanés i 
Dalmau

Tarragona Llengua castellana Matí 2 11 10 91%

CFA Josepa 
Massanés i 
Dalmau

Tarragona Anglès Tarda 3 9 4 44%

CFA Josepa 
Massanés i 
Dalmau

Tarragona COMPETIC Matí 3 2 2 100%

CFA Josepa 
Massanés i 
Dalmau

Tarragona COMPETIC Vespre 3 7 7 100%

CFA Josepa 
Massanés i 
Dalmau

Tarragona Llengua catalana Tarda 3 2 0 0%

CFA Tarragona Tarragona Anglès Matí 1 7 7 100%

CFA Tarragona Tarragona Anglès Tarda 1 1 1 100%

CFA Tarragona Tarragona CFI Tarda 1 44 35 80%

CFA Tarragona Tarragona COMPETIC inicial Tarda 1 3 3 100%

CFA Tarragona Tarragona COMPETIC Tarda 1 4 4 100%

CFA Tarragona Tarragona Curs de PPAU per a 
majors de 25 anys Vespre

1 18 18 100%

CFA Tarragona Tarragona Curs de preparació per 
a les proves accés a 
CFGM Vespre

1 6 6 100%

CFA Tarragona Tarragona Curs de preparació per a 
les proves accés a CFGS 
Matí

1 23 23 100%

CFA Tarragona Tarragona Curs de preparació per a 
les proves accés a CFGS 
Vespre

1 26 26 100%

CFA Tarragona Tarragona GESO Matí 1 9 9 100%

CFA Tarragona Tarragona GESO Tarda 1 6 6 100%

CFA Tarragona Tarragona GESO Vespre 1 5 5 100%

CFA Tarragona Tarragona Llengua castellana Vespre 1 76 10 13%

CFA Tarragona Tarragona Llengua catalana Matí 1 29 8 28%

CFA Tarragona Tarragona Anglès Matí 2 8 8 100%

CFA Tarragona Tarragona Anglès Tarda 2 3 3 100%

CFA Tarragona Tarragona CFI Tarda 2 14 5 36%

CFA Tarragona Tarragona COMPETIC Matí 2 2 2 100%

CFA Tarragona Tarragona COMPETIC Vespre 2 7 7 100%

CFA Tarragona Tarragona GESO Matí 2 4 4 100%

CFA Tarragona Tarragona GESO Vespre 2 3 3 100%

CFA Tarragona Tarragona Llengua castellana Vespre 2 24 2 8%

CFA Tarragona Tarragona Llengua catalana Tarda 2 5 3 60%

CFA Tarragona Tarragona Anglès Matí 3 2 2 100%

CFA Tarragona Tarragona Anglès Tarda 3 1 1 100%

CFA Tarragona Tarragona COMPETIC Vespre 3 5 5 100%

CFA Tarragona Tarragona Llengua castellana Matí 3 7 7 100%

CFA Tarragona Tarragona Llengua catalana Tarda 3 2 2 100%

CFA Fòrum Tarragona Anglès Tarda 1 19 19 100%

CFA Fòrum Tarragona CFI Matí 1 7 7 100%

CFA Fòrum Tarragona COMPETIC inicial Matí 1 7 6 86%
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Nom centre
Nom 
municipi Ensenyament/Torn Curs

Sol·li-
cituds

Assig-
nació 

1a opció % 

CFA Fòrum Tarragona COMPETIC Matí 1 4 2 50%
CFA Fòrum Tarragona Curs de PPAU per a 

majors de 25 anys Tarda
1 17 17 100%

CFA Fòrum Tarragona Curs de preparació per 
a les proves accés a 
CFGM Matí

1 12 12 100%

CFA Fòrum Tarragona Curs de preparació per a 
les proves accés a CFGS 
Matí

1 31 31 100%

CFA Fòrum Tarragona Curs de preparació per a 
les proves accés a CFGS 
Tarda

1 7 7 100%

CFA Fòrum Tarragona Llengua castellana Matí 1 14 14 100%

CFA Fòrum Tarragona Llengua castellana Tarda 1 40 40 100%

CFA Fòrum Tarragona Llengua castellana Vespre 1 9 9 100%

CFA Fòrum Tarragona Llengua catalana Matí 1 10 10 100%

CFA Fòrum Tarragona Llengua catalana Tarda 1 23 19 83%

CFA Fòrum Tarragona Anglès Matí 2 17 12 71%

CFA Fòrum Tarragona Anglès Tarda 2 3 0 0%

CFA Fòrum Tarragona CFI Tarda 2 7 7 100%

CFA Fòrum Tarragona COMPETIC Tarda 2 8 7 88%

CFA Fòrum Tarragona GESO Matí 2 3 3 100%

CFA Fòrum Tarragona Llengua castellana Tarda 2 1 0 0%

CFA Fòrum Tarragona Llengua catalana Matí 2 10 8 80%

CFA Fòrum Tarragona Anglès Matí 3 1 1 100%

CFA Fòrum Tarragona Anglès Tarda 3 4 4 100%

CFA Fòrum Tarragona CFI Tarda 3 3 3 100%

CFA Fòrum Tarragona COMPETIC Tarda 3 1 1 100%

CFA Fòrum Tarragona Llengua castellana Matí 3 17 13 76%

CFA Fòrum Tarragona Llengua catalana Tarda 3 9 9 100%

CFA Vilaseca Vila-seca COMPETIC Tarda 1 3 3 100%

CFA Vilaseca Vila-seca Curs de preparació per 
a les proves accés a 
CFGM Matí

1 3 3 100%

CFA Vilaseca Vila-seca Curs de preparació per a 
les proves accés a CFGS 
Matí

1 12 12 100%

CFA Vilaseca Vila-seca Curs de preparació per a 
les proves accés a CFGS 
Vespre

1 12 12 100%

CFA Vilaseca Vila-seca GESO Matí 1 1 1 100%

CFA Vilaseca Vila-seca Llengua castellana Matí 1 5 5 100%

CFA Vilaseca Vila-seca Llengua catalana Tarda 1 1 1 100%

CFA Vilaseca Vila-seca Anglès Matí 2 6 6 100%

CFA Vilaseca Vila-seca COMPETIC Tarda 2 1 1 100%

CFA Vilaseca Vila-seca GESO Tarda 2 3 3 100%

CFA Vilaseca Vila-seca Llengua castellana Matí 2 6 6 100%

CFA Vilaseca Vila-seca Anglès Tarda 3 2 2 100%

Barcelona, 19 de desembre de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de 
sol·licitants que han obtingut plaça en primera opció en l’educació 
per a adults al Baix Camp per al curs 2019-2020
314-05820/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54827 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05819/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de 
sol·licitants que han obtingut plaça en primera opció en l’educació 
per a adults al Baix Penedès per al curs 2019-2020
314-05821/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54827 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05819/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de 
sol·licitants que han obtingut plaça en primera opció en l’educació 
per a adults al Tarragonès per al curs 2019-2020
314-05822/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54827 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05819/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge 
d’alumnes que han obtingut la plaça sol·licitada com a primera opció 
en els centres de formació d’adults el curs 2019-2020 a les Terres de 
l’Ebre
314-05823/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54827 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05819/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge 
d’alumnes que han obtingut la plaça sol·licitada com a primera opció 
en els primers cursos de les diverses etapes de l’ensenyament reglat 
el curs 2019-2020 a l’Alt Camp
314-05824/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54828 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

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 314-05824/12 us in-
formo del següent: 

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

La relació amb el percentatge de sol·licituds que han obtingut plaça en primera 
opció en els ensenyaments de primer curs d’educació infantil de segon cicle, primer 
curs d’educació primària, primer curs d’educació secundària obligatòria, primer curs 
de batxillerat, primer curs de cicles de grau mitjà i primer curs de cicles de grau su-
perior, per al curs escolar 2019-2020, a les comarques de Terres de l’Ebre, Tarrago-
nès, Baix Penedès, Baix Camp i Alt Camp, desglossada per centres i per municipi, 
és la següent: 

1r curs educació infantil de segon cicle (P3)

Denominació completa Nom municipi
Sol·li-
cituds

Assig-
nació 1a 

opció % 

Escola Sant Miquel Aiguamúrcia 1 1 100%
Escola Les Moreres Aiguamúrcia 4 4 100%

Escola Mare de Déu del Remei Alcover 60 60 100%

Escola La Barquera - ZER Atzavara Alió 3 3 100%

Escola Sant Jaume de Bràfim - ZER 
Atzavara

Bràfim 8 8 100%

Escola de Cabra del Camp - ZER La 
Parellada

Cabra del Camp 3 3 100%

Escola Sant Ramon El Pla de Santa Maria 14 14 100%

Escola Santa Magdalena - ZER La 
Parellada

El Pont d’Armentera 4 4 100%

Escola Mare de Déu de l’Esperança - 
ZER La Parellada

Figuerola del Camp 5 5 100%

Escola Els Til·lers - ZER El Francolí La Masó 4 2 50%

Escola de La Riba - ZER El Francolí La Riba 6 5 83%

Escola El Bosc - ZER El Francolí Mont-ral 3 3 100%

Escola Sant Sebastià - ZER Atzavara Nulles 7 7 100%

Escola Joan Plana Puigpelat 12 12 100%

Escola Les Comes Rodonyà 11 11 100%

Escola Mare de Déu del Roser Vallmoll 10 10 100%

Escola Rocabruna - ZER El Francolí Valls 8 8 100%

Escola Mare de Déu de la Candela Valls 25 22 88%

Escola Baltasar Segú Valls 20 20 100%

Cor de Maria Valls 30 30 100%

Claret Valls 45 42 93%
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Denominació completa Nom municipi
Sol·li-
cituds

Assig-
nació 1a 

opció % 

Vedruna Valls Valls 21 21 100%
Escola Eugeni d’Ors Valls 48 46 96%

Escola Eladi Homs Valls 16 16 100%

Escola Enxaneta Valls 31 25 81%

Escola Manuel de Castellví i Feliu - 
ZER Atzavara

Vilabella 1 1 100%

Escola Bernardí Tolrà Vila-rodona 12 12 100%

Escola Josep Fusté Alforja 19 19 100%

Escola Ramon Sugrañes Almoster 8 8 100%

Escola Mare de Déu de la Candela Botarell 8 8 100%

Escola Joan Ardèvol Cambrils 26 25 96%

Cardenal Vidal i Barraquer Cambrils 77 69 90%

Escola Marinada Cambrils 43 43 100%

Escola Cambrils Cambrils 32 32 100%

Escola Guillem Fortuny Cambrils 49 46 94%

Escola Mas Clariana Cambrils 45 45 100%

Escola La Bòbila Cambrils 38 38 100%

Escola Santa Anna Castellvell del Camp 16 16 100%

Escola Puigmarí - ZER Baix Camp Sud Duesaigües 2 2 100%

Escola Abel Ferrater La Selva del Camp 43 43 100%

Sant Rafael La Selva del Camp 15 15 100%

Escola Teresa Salvat i Llauradó - 
ZER Baix Camp Nord

L’Aleixar 4 4 100%

Escola Rocabruna Les Borges del Camp 18 18 100%

Escola de Maspujols Maspujols 10 10 100%

Escola Josep M. Soler i Gené Montbrió del Camp 25 25 100%

Escola Mare de Déu de la Roca Mont-roig del Camp 32 32 100%

Escola Marcel·lí Esquius Mont-roig del Camp 33 25 76%

Escola Joan Miró Mont-roig del Camp 28 25 89%

Escola Serra de Prades - ZER 
Montsant-Serra de Prades

Prades 8 6 75%

Escola Santa Marina Pratdip 8 7 88%

Escola Prat de la Riba Reus 32 25 78%

Escola Pompeu Fabra Reus 18 18 100%

Escola Misericòrdia Reus 17 16 94%

Escola Marià Fortuny Reus 31 30 97%

Escola General Prim Reus 30 25 83%

Arce Reus 17 17 100%

La Presentació Reus 50 50 100%

Maria Rosa Molas Reus 44 42 95%

Maria Cortina Reus 25 25 100%

La Salle Reus 76 75 99%

Pare Manyanet Reus 80 75 94%

Sant Josep Reus 63 63 100%

Sant Pau Reus 16 16 100%

Puigcerver Reus 40 40 100%

Escola Doctor Alberich i Casas Reus 60 50 83%

Escola Eduard Toda i Güell Reus 29 29 100%

Institució Tarragona Reus 56 56 100%

Escola Joan Rebull Reus 54 50 93%

Fascicle segon
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Denominació completa Nom municipi
Sol·li-
cituds

Assig-
nació 1a 

opció % 

Escola Sant Bernat Calvó Reus 39 22 56%
Escola Rubió i Ors Reus 31 31 100%

Escola Cèlia Artiga Reus 9 9 100%

Escola Rosa Sensat Reus 25 25 100%

Escola Teresa Miquel i Pàmies Reus 62 50 81%

Escola Montsant Reus 25 23 92%

Escola Mowgli Reus 19 19 100%

Escola La Vitxeta Reus 37 37 100%

Escola Isabel Besora Reus 53 25 47%

Escola Els Ganxets Reus 15 15 100%

Institut Escola Pi del Burgar Reus 54 50 93%

Escola Sant Mateu Riudecanyes 9 9 100%

Escola Mare de Déu del Roser Riudecols 11 11 100%

Escola Beat Bonaventura Gran Riudoms 37 37 100%

Escola Cavaller Arnau Riudoms 21 21 100%

Escola Mestral Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant

56 56 100%

Escola Valdelors Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant

8 8 100%

Escola Font de l’Arc - ZER Baix 
Camp Sud

Vilanova d’Escornalbou 3 3 100%

Escola Cingle Roig - ZER Baix Camp 
Nord

Vilaplana 4 4 100%

Escola Santa Caterina Vinyols i els Arcs 11 11 100%

Escola Sant Jordi - ZER Riu i Serra Aldover 3 3 100%

Escola d’Alfara de Carles - ZER Mont 
Caro

Alfara de Carles 1 1 100%

Escola Llorenç Vallespí i Vidiella - 
ZER Riu i Serra

Benifallet 6 6 100%

Escola Sant Àngel Camarles 16 16 100%

Escola del Lligallo del Gànguil - ZER 
Mestral

Camarles 11 8 73%

Escola Sant Miquel Deltebre 42 42 100%

Escola L’Assumpció Deltebre 28 25 89%

Escola Riumar Deltebre 23 23 100%

Escola Jaume II El Perelló 28 28 100%

Escola Maria García i Cabanes L’Aldea 12 11 92%

Escola 21 d’Abril L’Aldea 19 19 100%

Escola Sant Jordi L’Ametlla de Mar 48 48 100%

Escola Mediterrani L’Ampolla 22 22 100%

Escola Sant Roc - ZER Riu i Serra Paüls 1 1 100%

Escola Mestre Marcel·lí Domingo Roquetes 55 55 100%

Escola Raval de Cristo - ZER Mont 
Caro

Roquetes 9 9 100%

Escola La Pineda - ZER Riu Avall Tivenys 6 6 100%

Escola Bítem - ZER Riu Avall Tortosa 7 7 100%

Escola Port rodó - ZER Mestral Tortosa 12 12 100%

Escola La Mercè Tortosa 15 14 93%

Escola El Temple Tortosa 60 50 83%

Escola Ferreries Tortosa 47 45 96%

Escola Remolins Tortosa 11 11 100%

Nuestra Señora de la Consolación Tortosa 20 18 90%
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Denominació completa Nom municipi
Sol·li-
cituds

Assig-
nació 1a 

opció % 

Teresià Tortosa 23 23 100%
Sagrada Família Tortosa 38 38 100%

Escola Sant Antoni Abat - ZER Mont 
Caro

Tortosa 3 3 100%

Escola Divina Pastora - ZER Mestral Tortosa 1 1 100%

Escola Sant Llatzer Tortosa 30 25 83%

Escola Cinta Curto Tortosa 47 25 53%

Institut Escola Daniel Mangrané Tortosa 38 38 100%

Escola de Xerta Xerta 3 3 100%

Escola Joan Perucho Albinyana 14 14 100%

Escola Mare de Déu del Priorat Banyeres del Penedès 18 18 100%

Escola La Muntanyeta Bellvei 23 23 100%

Escola L’Estel - ZER Els Ceps Bonastre 4 4 100%

Escola Santa Creu de Calafell Calafell 40 40 100%

Escola Mossèn Jacint Verdaguer Calafell 32 31 97%

Escola Castell de Calafell Calafell 57 50 88%

Escola La Ginesta Calafell 59 50 85%

Escola Vilamar Calafell 30 25 83%

Escola Pompeu Fabra Cunit 34 34 100%

Escola Solcunit Cunit 34 34 100%

Escola Els Cossetans Cunit 25 24 96%

Escola Teresa Godes i Domènech El Montmell 4 4 100%

Escola Els Secallets El Vendrell 9 9 100%

Escola Àngel Guimerà El Vendrell 59 50 85%

Sagrat Cor El Vendrell 79 75 95%

Escola Pau Casals El Vendrell 45 45 100%

Escola Àngels Garriga El Vendrell 55 50 91%

Escola Marta Mata El Vendrell 31 27 87%

Escola Pla de Mar El Vendrell 28 25 89%

Institut Escola Teresina Martorell El Vendrell 13 13 100%

Escola Ull del Vent La Bisbal del Penedès 28 28 100%

Escola Sant Julià L’Arboç 29 29 100%

L’Arboç L’Arboç 27 25 93%

Esc.Fam.Agr.Campjoliu L’Arboç 62 62 100%

Escola Les Cometes Llorenç del Penedès 23 23 100%

Escola Berenguer de Montoliu - ZER 
Els Ceps

Masllorenç 1 1 100%

Escola Els Quatre Vents Sant Jaume dels 
Domenys

15 15 100%

Escola La Parellada Santa Oliva 23 17 74%

Escola Joan Baptista Serra Alcanar 69 67 97%

Escola Marjal - ZER Mediterrània Alcanar 8 8 100%

Escola Miquel Granell Amposta 40 40 100%

Sagrat Cor Amposta 29 29 100%

Escola Soriano Montagut Amposta 37 37 100%

Escola del Poble Nou del Delta - ZER 
Mediterrània

Amposta 1 1 100%

Escola Consol Ferré Amposta 39 39 100%

Institut Escola Agustí Barberà Amposta 29 25 86%

Escola Mestre Josep Roncero i 
Pallarès - ZER Montsià

Freginals 3 3 100%
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Denominació completa Nom municipi
Sol·li-
cituds

Assig-
nació 1a 

opció % 

Escola Sant Salvador - ZER Montsià Godall 3 3 100%
Escola Sant Llorenç - ZER Montsià La Galera 3 3 100%

Escola Jaume I La Sénia 41 41 100%

Escola Teresa Subirats i Mestre - 
ZER Montsià

Mas de Barberans 3 3 100%

Escola Rosa Gisbert - ZER Montsià Masdenverge 10 9 90%

Escola Carles III Sant Carles de la 
Ràpita

53 50 94%

Sagrada Família Sant Carles de la 
Ràpita

24 24 100%

Escola Horta Vella Sant Carles de la 
Ràpita

33 33 100%

Escola Sant Jaume Sant Jaume d’Enveja 22 22 100%

Escola Setze de Febrer - ZER 
Mediterrània

Sant Jaume d’Enveja 3 2 67%

Escola Jaume Balmes Santa Bàrbara 33 33 100%

Escola Ramón y Cajal Ulldecona 45 45 100%

Escola Sant Miquel Ascó 11 11 100%

Escola Antoni Nat - ZER Benissanet-
Miravet

Benissanet 15 15 100%

Escola Enric Grau i Fontserè Flix 26 26 100%

Escola El Verger - ZER Ribera d’Ebre 
Nord

Garcia 2 2 100%

Escola Pàmies - ZER La Font de 
l’Aiguadí

Ginestar 5 5 100%

Escola 1 d’Abril - ZER Ebre La Palma d’Ebre 1 1 100%

Escola El Tormo - ZER Ribera d’Ebre 
Nord

La Torre de l’Espanyol 0 0 n/a

Escola Roc Llop i Convalia - ZER 
Benissanet-Miravet

Miravet 0 0 n/a

Escola Lluís Viñas i Viñoles Móra d’Ebre 31 31 100%

Santa Teresa Móra d’Ebre 27 25 93%

Institut Escola 3 d’Abril Móra la Nova 28 28 100%

Escola Les Eres de Rasquera - ZER 
La Font de l’Aiguadí

Rasquera 7 7 100%

Escola Sant Agustí - ZER Ebre Riba-roja d’Ebre 6 6 100%

Escola Josep Riba - ZER Les Vinyes Tivissa 2 2 100%

Escola Marcel·lí Domingo Tivissa 13 13 100%

Escola Les Eres - ZER Ribera d’Ebre 
Nord

Vinebre 0 0 n/a

Escola La Portalada Altafulla 51 49 96%

Escola El Roquissar Altafulla 26 25 96%

Escola Mossèn Ramon Bergadà Constantí 29 29 100%

Escola Centcelles Constantí 25 22 88%

Escola Les Eres Creixell 16 16 100%

Institut Escola L’Agulla El Catllar 18 17 94%

Escola Ventura Gassol El Morell 44 44 100%

Escola Sant Sebastià Els Pallaresos 27 25 93%

Escola Arquitecte Jujol Els Pallaresos 17 17 100%

Escola La Canonja La Canonja 50 48 96%

Escola Les Codinetes La Nou de Gaià 13 13 100%

Escola Mare de Déu del Lledó La Pobla de Mafumet 45 44 98%

Escola Els Ametllers La Pobla de Montornès 14 14 100%

Escola Montoliu La Riera de Gaià 19 18 95%
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Denominació completa Nom municipi
Sol·li-
cituds

Assig-
nació 1a 

opció % 

Escola Guillem de Claramunt La Secuita 18 18 100%
Escola Josep Veciana Perafort 18 18 100%

Escola Salvador Espriu Roda de Berà 23 23 100%

Escola El Cucurull Roda de Berà 21 20 95%

Escola Josep Nin Salomó 8 8 100%

Escola Santa Maria del Mar Salou 33 32 97%

Elisabeth Salou 76 69 91%

Escola Europa Salou 47 45 96%

Escola Salou Salou 47 46 98%

Escola Vora Mar Salou 28 28 100%

Escola Bonavista Tarragona 30 30 100%

Joan XXIII Tarragona 79 75 95%

Escola Sant Salvador Tarragona 32 32 100%

Escola Serrallo Tarragona 39 26 67%

Escola Sant Pere i Sant Pau Tarragona 28 25 89%

Joan Roig Tarragona 18 18 100%

Tic-Tac Tarragona 13 13 100%

Lestonnac-l’Ensenyança Tarragona 32 32 100%

Mare de Déu del Carme Tarragona 83 75 90%

El Carme Tarragona 38 37 97%

Dominiques Tarragona Tarragona 32 32 100%

La Salle Tarragona 70 69 99%

Vedruna Sagrat Cor Tarragona Tarragona 54 50 93%

Santa Teresa de Jesús Tarragona 52 50 96%

Sant Pau Apòstol Tarragona 76 75 99%

Escola de Pràctiques Tarragona 40 39 98%

Mare Nostrum Tarragona 15 15 100%

Escola El Miracle Tarragona 18 17 94%

Escola Torreforta Tarragona 32 32 100%

Escola Els Àngels Tarragona 49 48 98%

La Salle Torreforta Tarragona 55 50 91%

Escola Pau Delclòs Tarragona 39 38 97%

Escola La Floresta Tarragona 16 16 100%

Escola Riu Clar Tarragona 14 13 93%

Escola Campclar Tarragona 25 22 88%

Escola Cèsar August Tarragona 63 50 79%

Escola Marcel·lí Domingo Tarragona 20 20 100%

Escola Pax Tarragona 52 48 92%

Escola Tarragona Tarragona 35 34 97%

Escola Saavedra Tarragona 15 14 93%

Escola de Ponent Tarragona 34 25 74%

Escola l’Arrabassada Tarragona 51 49 96%

Institut Escola Mediterrani Tarragona 16 14 88%

Escola Antoni Roig Torredembarra 33 33 100%

Escola Molí de Vent Torredembarra 55 50 91%

Escola L’Antina Torredembarra 49 49 100%

Escola Pere Virgili Vilallonga del Camp 42 41 98%

Escola Torroja i Miret Vila-seca 31 31 100%

Escola Sant Bernat Calvó Vila-seca 38 38 100%
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Denominació completa Nom municipi
Sol·li-
cituds

Assig-
nació 1a 

opció % 

Escola Cal·lípolis Vila-seca 36 22 61%
Escola La Plana Vila-seca 7 7 100%

Escola Mestral Vila-seca 26 23 88%

Escola Miramar Vila-seca 61 46 75%

Escola La Canaleta Vila-seca 43 42 98%

Escola La Miranda - ZER Ports-Algars Arnes 4 4 100%

Institut Escola Mare de Déu del Portal Batea 13 13 100%

Escola Sant Blai - ZER Terra Alta-
Centre

Bot 5 5 100%

Escola La Gessera - ZER Ports-
Algars

Caseres 0 0 n/a

Escola Doctor Ferran - ZER Terra 
Alta-Centre

Corbera d’Ebre 3 3 100%

Escola Cèsar Martinell - ZER Terra 
Alta-Centre

El Pinell de Brai 8 7 88%

Escola Puig Cavaller Gandesa 37 37 100%

Escola Montsagre Horta de Sant Joan 5 5 100%

Escola Los Castellets - ZER Terra 
Alta Nord

La Fatarella 2 2 100%

Escola L’Ametller - ZER Terra Alta Nord La Pobla de Massaluca 0 0 n/a

Escola Mare de Déu de la Fontcalda - 
ZER Ports-Algars

Prat de Comte 1 1 100%

Escola El Diví Mestre - ZER Terra 
Alta Nord

Vilalba dels Arcs 4 4 100%

1r curs educació primària

Denominació completa Nom municipi
Sol·li-
cituds

Assig-
nació 1a 

opció % 

Escola Sant Miquel Aiguamúrcia 0 0 n/a
Escola Les Moreres Aiguamúrcia 1 1 100%

Escola Mare de Déu del Remei Alcover 0 0 n/a

Escola La Barquera - ZER Atzavara Alió 0 0 n/a

Escola Sant Jaume de Bràfim - ZER 
Atzavara

Bràfim 0 0 n/a

Escola de Cabra del Camp - ZER La 
Parellada

Cabra del Camp 0 0 n/a

Escola Sant Ramon El Pla de Santa Maria 0 0 n/a

Escola Santa Magdalena - ZER La 
Parellada

El Pont d’Armentera 0 0 n/a

Escola Mare de Déu de l’Esperança - 
ZER La Parellada

Figuerola del Camp 0 0 n/a

Escola Els Til·lers - ZER El Francolí La Masó 1 1 100%

Escola de La Riba - ZER El Francolí La Riba 0 0 n/a

Escola El Bosc - ZER El Francolí Mont-ral 0 0 n/a

Escola Sant Sebastià - ZER Atzavara Nulles 0 0 n/a

Escola Joan Plana Puigpelat 0 0 n/a

Escola Les Comes Rodonyà 0 0 n/a

Escola Mare de Déu del Roser Vallmoll 0 0 n/a

Escola Rocabruna - ZER El Francolí Valls 0 0 n/a

Escola Mare de Déu de la Candela Valls 1 0 0%

Escola Baltasar Segú Valls 0 0 n/a

Cor de Maria Valls 0 0 n/a

Claret Valls 3 2 67%
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Vedruna Valls Valls 0 0 n/a
Escola Eugeni d’Ors Valls 0 0 n/a

Escola Eladi Homs Valls 3 3 100%

Escola Enxaneta Valls 1 0 0%

Escola Manuel de Castellví i Feliu - 
ZER Atzavara

Vilabella 0 0 n/a

Escola Bernardí Tolrà Vila-rodona 0 0 n/a

Escola Josep Fusté Alforja 0 0 n/a

Escola Ramon Sugrañes Almoster 1 1 100%

Escola Mare de Déu de la Candela Botarell 0 0 n/a

Escola Joan Ardèvol Cambrils 0 0 n/a

Cardenal Vidal i Barraquer Cambrils 2 2 100%

Escola Marinada Cambrils 0 0 n/a

Escola Cambrils Cambrils 1 1 100%

Escola Guillem Fortuny Cambrils 1 0 0%

Escola Mas Clariana Cambrils 2 1 50%

Escola La Bòbila Cambrils 1 0 0%

Escola Santa Anna Castellvell del Camp 1 1 100%

Escola Puigmarí - ZER Baix Camp 
Sud

Duesaigües 0 0 n/a

Escola Abel Ferrater La Selva del Camp 3 0 0%

Sant Rafael La Selva del Camp 0 0 n/a

Escola Teresa Salvat i Llauradó - 
ZER Baix Camp Nord

L’Aleixar 1 1 100%

Escola Rocabruna Les Borges del Camp 0 0 n/a

Escola de Maspujols Maspujols 0 0 n/a

Escola Josep M. Soler i Gené Montbrió del Camp 2 2 100%

Escola Mare de Déu de la Roca Mont-roig del Camp 0 0 n/a

Escola Marcel·lí Esquius Mont-roig del Camp 7 0 0%

Escola Joan Miró Mont-roig del Camp 0 0 n/a

Escola Serra de Prades - ZER 
Montsant-Serra de Prades

Prades 1 0 0%

Escola Santa Marina Pratdip 0 0 n/a

Escola Prat de la Riba Reus 0 0 n/a

Escola Pompeu Fabra Reus 0 0 n/a

Escola Misericòrdia Reus 0 0 n/a

Escola Marià Fortuny Reus 0 0 n/a

Escola General Prim Reus 1 0 0%

Arce Reus 2 2 100%

La Presentació Reus 2 2 100%

Maria Rosa Molas Reus 2 1 50%

Maria Cortina Reus 0 0 n/a

La Salle Reus 1 0 0%

Pare Manyanet Reus 0 0 n/a

Sant Josep Reus 1 1 100%

Sant Pau Reus 0 0 n/a

Puigcerver Reus 0 0 n/a

Escola Doctor Alberich i Casas Reus 6 1 17%

Escola Eduard Toda i Güell Reus 3 1 33%

Institució Tarragona Reus 8 8 100%
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Escola Joan Rebull Reus 1 0 0%
Escola Sant Bernat Calvó Reus 1 1 100%

Escola Rubió i Ors Reus 1 1 100%

Escola Cèlia Artiga Reus 0 0 n/a

Escola Rosa Sensat Reus 0 0 n/a

Escola Teresa Miquel i Pàmies Reus 3 0 0%

Escola Montsant Reus 0 0 n/a

Escola Mowgli Reus 0 0 n/a

Escola La Vitxeta Reus 5 0 0%

Escola Isabel Besora Reus 2 2 100%

Escola Els Ganxets Reus 0 0 n/a

Institut Escola Pi del Burgar Reus 1 0 0%

Escola Sant Mateu Riudecanyes 0 0 n/a

Escola Mare de Déu del Roser Riudecols 0 0 n/a

Escola Beat Bonaventura Gran Riudoms 1 1 100%

Escola Cavaller Arnau Riudoms 1 0 0%

Escola Mestral Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant

3 3 100%

Escola Valdelors Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant

0 0 n/a

Escola Font de l’Arc - ZER Baix 
Camp Sud

Vilanova d’Escornalbou 0 0 n/a

Escola Cingle Roig - ZER Baix Camp 
Nord

Vilaplana 0 0 n/a

Escola Santa Caterina Vinyols i els Arcs 0 0 n/a

Escola Sant Jordi - ZER Riu i Serra Aldover 0 0 n/a

Escola d’Alfara de Carles - ZER 
Mont Caro

Alfara de Carles 0 0 n/a

Escola Llorenç Vallespí i Vidiella - 
ZER Riu i Serra

Benifallet 0 0 n/a

Escola Sant Àngel Camarles 0 0 n/a

Escola del Lligallo del Gànguil - ZER 
Mestral

Camarles 0 0 n/a

Escola Sant Miquel Deltebre 0 0 n/a

Escola L’Assumpció Deltebre 0 0 n/a

Escola Riumar Deltebre 0 0 n/a

Escola Jaume II El Perelló 1 0 0%

Escola Maria García i Cabanes L’Aldea 0 0 n/a

Escola 21 d’Abril L’Aldea 0 0 n/a

Escola Sant Jordi L’Ametlla de Mar 0 0 n/a

Escola Mediterrani L’Ampolla 0 0 n/a

Escola Sant Roc - ZER Riu i Serra Paüls 0 0 n/a

Escola Mestre Marcel·lí Domingo Roquetes 0 0 n/a

Escola Raval de Cristo - ZER Mont 
Caro

Roquetes 0 0 n/a

Escola La Pineda - ZER Riu Avall Tivenys 0 0 n/a

Escola Bítem - ZER Riu Avall Tortosa 0 0 n/a

Escola Port rodó - ZER Mestral Tortosa 0 0 n/a

Escola La Mercè Tortosa 0 0 n/a

Escola El Temple Tortosa 10 0 0%

Escola Ferreries Tortosa 3 0 0%

Escola Remolins Tortosa 0 0 n/a
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Nuestra Señora de la Consolación Tortosa 1 0 0%
Teresià Tortosa 3 0 0%

Sagrada Família Tortosa 3 3 100%

Escola Sant Antoni Abat - ZER Mont 
Caro

Tortosa 0 0 n/a

Escola Divina Pastora - ZER Mestral Tortosa 0 0 n/a

Escola Sant Llatzer Tortosa 3 0 0%

Escola Cinta Curto Tortosa 0 0 n/a

Institut Escola Daniel Mangrané Tortosa 0 0 n/a

Escola de Xerta Xerta 0 0 n/a

Escola Joan Perucho Albinyana 1 1 100%

Escola Mare de Déu del Priorat Banyeres del Penedès 1 0 0%

Escola La Muntanyeta Bellvei 0 0 n/a

Escola L’Estel - ZER Els Ceps Bonastre 0 0 n/a

Escola Santa Creu de Calafell Calafell 3 0 0%

Escola Mossèn Jacint Verdaguer Calafell 1 1 100%

Escola Castell de Calafell Calafell 2 0 0%

Escola La Ginesta Calafell 1 1 100%

Escola Vilamar Calafell 2 0 0%

Escola Pompeu Fabra Cunit 2 0 0%

Escola Solcunit Cunit 1 0 0%

Escola Els Cossetans Cunit 2 0 0%

Escola Teresa Godes i Domènech El Montmell 3 1 33%

Escola Els Secallets El Vendrell 0 0 n/a

Escola Àngel Guimerà El Vendrell 3 0 0%

Sagrat Cor El Vendrell 5 0 0%

Escola Pau Casals El Vendrell 0 0 n/a

Escola Àngels Garriga El Vendrell 1 0 0%

Escola Marta Mata El Vendrell 0 0 n/a

Escola Pla de Mar El Vendrell 3 1 33%

Institut Escola Teresina Martorell El Vendrell 1 1 100%

Escola Ull del Vent La Bisbal del Penedès 0 0 n/a

Escola Sant Julià L’Arboç 0 0 n/a

L’Arboç L’Arboç 1 1 100%

Esc. Fam. Agr. Campjoliu L’Arboç 10 10 100%

Escola Les Cometes Llorenç del Penedès 2 0 0%

Escola Berenguer de Montoliu - ZER 
Els Ceps

Masllorenç 0 0 n/a

Escola Els Quatre Vents Sant Jaume dels 
Domenys

2 2 100%

Escola La Parellada Santa Oliva 0 0 n/a

Escola Joan Baptista Serra Alcanar 0 0 n/a

Escola Marjal - ZER Mediterrània Alcanar 2 2 100%

Escola Miquel Granell Amposta 4 0 0%

Sagrat Cor Amposta 1 1 100%

Escola Soriano Montagut Amposta 1 1 100%

Escola del Poble Nou del Delta - 
ZER Mediterrània

Amposta 0 0 n/a

Escola Consol Ferré Amposta 1 0 0%

Institut Escola Agustí Barberà Amposta 0 0 n/a
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Escola Mestre Josep Roncero i 
Pallarès - ZER Montsià

Freginals 0 0 n/a

Escola Sant Salvador - ZER Montsià Godall 0 0 n/a

Escola Sant Llorenç - ZER Montsià La Galera 0 0 n/a

Escola Jaume I La Sénia 0 0 n/a

Escola Teresa Subirats i Mestre - 
ZER Montsià

Mas de Barberans 0 0 n/a

Escola Rosa Gisbert - ZER Montsià Masdenverge 0 0 n/a

Escola Carles III Sant Carles de la Ràpita 2 2 100%

Sagrada Família Sant Carles de la Ràpita 0 0 n/a

Escola Horta Vella Sant Carles de la Ràpita 2 2 100%

Escola Sant Jaume Sant Jaume d’Enveja 0 0 n/a

Escola Setze de Febrer - ZER 
Mediterrània

Sant Jaume d’Enveja 0 0 n/a

Escola Jaume Balmes Santa Bàrbara 0 0 n/a

Escola Ramón y Cajal Ulldecona 0 0 n/a

Escola Sant Miquel Ascó 0 0 n/a

Escola Antoni Nat - ZER Benissanet-
Miravet

Benissanet 0 0 n/a

Escola Enric Grau i Fontserè Flix 0 0 n/a

Escola El Verger - ZER Ribera d’Ebre 
Nord

Garcia 0 0 n/a

Escola Pàmies - ZER La Font de 
l’Aiguadí

Ginestar 0 0 n/a

Escola 1 d’Abril - ZER Ebre La Palma d’Ebre 0 0 n/a

Escola El Tormo - ZER Ribera d’Ebre 
Nord

La Torre de l’Espanyol 1 1 100%

Escola Roc Llop i Convalia - ZER 
Benissanet-Miravet

Miravet 0 0 n/a

Escola Lluís Viñas i Viñoles Móra d’Ebre 1 1 100%

Santa Teresa Móra d’Ebre 1 0 0%

Institut Escola 3 d’Abril Móra la Nova 0 0 n/a

Escola Les Eres de Rasquera - ZER 
La Font de l’Aiguadí

Rasquera 0 0 n/a

Escola Sant Agustí - ZER Ebre Riba-roja d’Ebre 0 0 n/a

Escola Josep Riba - ZER Les Vinyes Tivissa 0 0 n/a

Escola Marcel·lí Domingo Tivissa 0 0 n/a

Escola Les Eres - ZER Ribera d’Ebre 
Nord

Vinebre 0 0 n/a

Escola La Portalada Altafulla 2 2 100%

Escola El Roquissar Altafulla 2 2 100%

Escola Mossèn Ramon Bergadà Constantí 0 0 n/a

Escola Centcelles Constantí 1 0 0%

Escola Les Eres Creixell 0 0 n/a

Institut Escola L’Agulla El Catllar 1 1 100%

Escola Ventura Gassol El Morell 1 0 0%

Escola Sant Sebastià Els Pallaresos 0 0 n/a

Escola Arquitecte Jujol Els Pallaresos 1 1 100%

Escola La Canonja La Canonja 3 3 100%

Escola Les Codinetes La Nou de Gaià 1 1 100%

Escola Mare de Déu del Lledó La Pobla de Mafumet 0 0 n/a

Escola Els Ametllers La Pobla de Montornès 1 1 100%

Escola Montoliu La Riera de Gaià 1 1 100%
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Escola Guillem de Claramunt La Secuita 0 0 n/a
Escola Josep Veciana Perafort 0 0 n/a

Escola Salvador Espriu Roda de Berà 3 3 100%

Escola El Cucurull Roda de Berà 0 0 n/a

Escola Josep Nin Salomó 0 0 n/a

Escola Santa Maria del Mar Salou 1 0 0%

Elisabeth Salou 11 0 0%

Escola Europa Salou 1 0 0%

Escola Salou Salou 2 0 0%

Escola Vora Mar Salou 1 1 100%

Escola Bonavista Tarragona 0 0 n/a

Joan XXIII Tarragona 1 1 100%

Escola Sant Salvador Tarragona 0 0 n/a

Escola Serrallo Tarragona 1 0 0%

Escola Sant Pere i Sant Pau Tarragona 1 0 0%

Joan Roig Tarragona 2 2 100%

Lestonnac-l’Ensenyança Tarragona 1 1 100%

Mare de Déu del Carme Tarragona 1 1 100%

El Carme Tarragona 2 2 100%

Dominiques Tarragona Tarragona 1 1 100%

La Salle Tarragona 11 11 100%

Vedruna Sagrat Cor Tarragona Tarragona 1 0 0%

Santa Teresa de Jesús Tarragona 6 1 17%

Sant Pau Apòstol Tarragona 5 4 80%

Escola de Pràctiques Tarragona 1 0 0%

Mare Nostrum Tarragona 1 1 100%

Escola El Miracle Tarragona 0 0 n/a

Escola Torreforta Tarragona 1 1 100%

Escola Els Àngels Tarragona 4 0 0%

La Salle Torreforta Tarragona 2 0 0%

Escola Pau Delclòs Tarragona 4 4 100%

Escola La Floresta Tarragona 0 0 n/a

Escola Riu Clar Tarragona 0 0 n/a

Escola Campclar Tarragona 2 0 0%

Escola Cèsar August Tarragona 2 1 50%

Escola Marcel·lí Domingo Tarragona 0 0 n/a

Escola Pax Tarragona 2 0 0%

Escola Tarragona Tarragona 10 2 20%

Escola Saavedra Tarragona 4 0 0%

Escola de Ponent Tarragona 1 1 100%

Escola l’Arrabassada Tarragona 1 0 0%

Institut Escola Mediterrani Tarragona 0 0 n/a

Escola Antoni Roig Torredembarra 0 0 n/a

Escola Molí de Vent Torredembarra 1 0 0%

Escola L’Antina Torredembarra 0 0 n/a

Escola Pere Virgili Vilallonga del Camp 0 0 n/a

Escola Torroja i Miret Vila-seca 0 0 n/a

Escola Sant Bernat Calvó Vila-seca 0 0 n/a

Escola Cal·lípolis Vila-seca 0 0 n/a
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Escola La Plana Vila-seca 0 0 n/a
Escola Mestral Vila-seca 1 0 0%

Escola Miramar Vila-seca 1 1 100%

Escola La Canaleta Vila-seca 4 0 0%

Escola La Miranda - ZER Ports-Algars Arnes 0 0 n/a

Institut Escola Mare de Déu del Portal Batea 0 0 n/a

Escola Sant Blai - ZER Terra Alta-
Centre

Bot 0 0 n/a

Escola La Gessera - ZER Ports-
Algars

Caseres 0 0 n/a

Escola Doctor Ferran - ZER Terra 
Alta-Centre

Corbera d’Ebre 0 0 n/a

Escola Cèsar Martinell - ZER Terra 
Alta-Centre

El Pinell de Brai 0 0 n/a

Escola Puig Cavaller Gandesa 0 0 n/a

Escola Montsagre Horta de Sant Joan 0 0 n/a

Escola Los Castellets - ZER Terra 
Alta Nord

La Fatarella 0 0 n/a

Escola L’Ametller - ZER Terra Alta Nord La Pobla de Massaluca 0 0 n/a

Escola Mare de Déu de la Fontcalda - 
ZER Ports-Algars

Prat de Comte 0 0 n/a

Escola El Diví Mestre - ZER Terra 
Alta Nord

Vilalba dels Arcs 0 0 n/a

1r curs educació secundària obligatòria

Denominació completa Nom municipi
Sol·li-
cituds

Assig-
nació 1a 

opció % 

Institut Fonts del Glorieta Alcover 64 55 86%
Cor de Maria Valls 2 2 100%

Claret Valls 5 5 100%

Institut Narcís Oller Valls 143 119 83%

Institut Jaume Huguet Valls 98 98 100%

Institut Serra de Miramar Valls 83 80 96%

Cardenal Vidal i Barraquer Cambrils 20 12 60%

Institut Ramon Berenguer IV Cambrils 113 105 93%

Institut Cambrils Cambrils 89 87 98%

Institut La Mar de la Frau Cambrils 98 84 86%

Institut Joan Puig i Ferreter La Selva del Camp 100 100 100%

Institut Fontanelles Les Borges del Camp 94 86 91%

Institut Antoni Ballester Mont-roig del Camp 69 60 87%

Institut de Miami Mont-roig del Camp 51 51 100%

Arce Reus 3 3 100%

La Presentació Reus 9 6 67%

Maria Rosa Molas Reus 11 11 100%

Maria Cortina Reus 2 2 100%

La Salle Reus 8 4 50%

Pare Manyanet Reus 9 9 100%

Sant Josep Reus 5 5 100%

Puigcerver Reus 7 7 100%

Institut Gaudí Reus 86 85 99%

Institut Salvador Vilaseca Reus 122 106 87%



BOPC 511
20 de gener de 2020

1.25.15. Preguntes per escrit 61 

Denominació completa Nom municipi
Sol·li-
cituds

Assig-
nació 1a 

opció % 

Institut Baix Camp Reus 166 129 78%
Institució Tarragona Reus 6 6 100%

Institut Gabriel Ferrater i Soler Reus 145 118 81%

Institut Lluís Domènech i Montaner Reus 106 106 100%

Institut Josep Tapiró Reus 50 50 100%

Institut Roseta Mauri Reus 170 120 71%

Institut Escola Pi del Burgar Reus 8 4 50%

Institut Joan Guinjoan i Gispert Riudoms 101 100 99%

Institut Berenguer d’Entença Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant

79 79 100%

Institut Camarles Camarles 65 65 100%

Institut de Deltebre Deltebre 129 128 99%

Institut Blanca d’Anjou El Perelló 46 46 100%

Institut Candelera L’Ametlla de Mar 71 71 100%

Institut Roquetes Roquetes 88 84 95%

Nuestra Señora de la Consolación Tortosa 3 2 67%

Teresià Tortosa 1 1 100%

Sagrada Família Tortosa 21 21 100%

Institut Dertosa Tortosa 135 130 96%

Institut Cristòfol Despuig Tortosa 79 79 100%

Institut Escola Daniel Mangrané Tortosa 3 2 67%

Institut Camí de Mar Calafell 143 137 96%

Institut La Talaia Calafell 119 111 93%

Institut Ernest Lluch i Martí Cunit 155 133 86%

Sagrat Cor El Vendrell 15 11 73%

Institut Baix Penedès El Vendrell 121 112 93%

Institut Andreu Nin El Vendrell 157 135 86%

Institut Mediterrània El Vendrell 98 85 87%

Institut Escola Teresina Martorell El Vendrell 17 0 0%

Institut Coster de la Torre La Bisbal del Penedès 149 144 97%

L’Arboç L’Arboç 5 5 100%

Esc.Fam.Agr.Campjoliu L’Arboç 25 13 52%

Institut de L’Arboç L’Arboç 136 131 96%

Institut Sòl de Riu Alcanar 74 72 97%

Sagrat Cor Amposta 17 8 47%

Institut Ramon Berenguer IV Amposta 94 91 97%

Institut de Tecnificació Amposta 96 59 61%

Institut Escola Agustí Barberà Amposta 37 18 49%

Institut de La Sénia La Sénia 65 65 100%

Sagrada Família Sant Carles de la Ràpita 5 2 40%

Institut Els Alfacs Sant Carles de la Ràpita 136 135 99%

Institut Les Planes Santa Bàrbara 58 57 98%

Institut Manuel Sales i Ferré Ulldecona 59 58 98%

Institut de Flix Flix 52 52 100%

Santa Teresa Móra d’Ebre 0 0 n/a

Institut Julio Antonio Móra d’Ebre 59 59 100%

Institut Escola 3 d’Abril Móra la Nova 1 1 100%

Institut d’Altafulla Altafulla 106 106 100%

Institut de Constantí Constantí 84 77 92%
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Institut Escola L’Agulla El Catllar 6 4 67%
Institut El Morell El Morell 101 101 100%

Institut Els Pallaresos Els Pallaresos 103 103 100%

Institut Collblanc La Canonja 116 106 91%

Institut Roda de Berà Roda de Berà 66 66 100%

Elisabeth Salou 10 0 0%

Institut Jaume I Salou 135 112 83%

Institut Marta Mata Salou 70 68 97%

Joan XXIII Tarragona 14 10 71%

Joan Roig Tarragona 3 3 100%

Lestonnac-l’Ensenyança Tarragona 8 6 75%

Mare de Déu del Carme Tarragona 10 10 100%

El Carme Tarragona 1 1 100%

Dominiques Tarragona Tarragona 3 3 100%

La Salle Tarragona 1 1 100%

Vedruna Sagrat Cor Tarragona Tarragona 6 6 100%

Santa Teresa de Jesús Tarragona 16 12 75%

Sant Pau Apòstol Tarragona 9 7 78%

Institut Antoni de Martí i Franquès Tarragona 231 186 81%

Mare Nostrum Tarragona 5 4 80%

Institut Pons d’Icart Tarragona 84 80 95%

La Salle Torreforta Tarragona 8 8 100%

Institut Campclar Tarragona 69 69 100%

Institut Torreforta Tarragona 123 110 89%

Institut Sant Pere i Sant Pau Tarragona 96 95 99%

Institut Pont del Diable Tarragona 49 49 100%

Institut Tarragona Tarragona 114 111 97%

Institut Escola Mediterrani Tarragona 1 1 100%

Institut Torredembarra Torredembarra 104 103 99%

Institut Ramon de la Torre Torredembarra 84 76 90%

Institut Ramon Barbat i Miracle Vila-seca 100 97 97%

Institut Vila-seca Vila-seca 126 126 100%

Institut Escola Mare de Déu del Portal Batea 8 8 100%

Institut Terra Alta Gandesa 57 55 96%

1r curs batxillerat

Denominació completa Nom municipi
Sol·li-
cituds

Assig-
nació 1a 

opció %

Institut Fonts del Glorieta Alcover 0 0 n/a
Institut Narcís Oller Valls 47 45 96%

Institut Narcís Oller Valls 58 57 98%

Institut Jaume Huguet Valls 14 14 100%

Institut Serra de Miramar Valls 14 13 93%

Institut Ramon Berenguer IV Cambrils 11 10 91%

Institut Cambrils Cambrils 45 40 89%

Institut La Mar de la Frau Cambrils 6 6 100%

Institut Joan Puig i Ferreter La Selva del Camp 43 2 5%

Institut Fontanelles Les Borges del Camp 6 5 83%
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Denominació completa Nom municipi
Sol·li-
cituds

Assig-
nació 1a 

opció %

Institut Antoni Ballester Mont-roig del Camp 26 3 12%
Sant Josep Reus 10 10 100%

Puigcerver Reus 7 5 71%

Puigcerver Reus 8 6 75%

Institut Gaudí Reus 3 2 67%

Institut Salvador Vilaseca Reus 64 58 91%

Institut Salvador Vilaseca Reus 6 6 100%

Institut Baix Camp Reus 89 63 71%

Institut Gabriel Ferrater i Soler Reus 55 50 91%

Institut Gabriel Ferrater i Soler Reus 78 39 50%

Institut Lluís Domènech i Montaner Reus 8 8 100%

Institut Josep Tapiró Reus 5 5 100%

Institut Roseta Mauri Reus 7 3 43%

Institut Joan Guinjoan i Gispert Riudoms 0 0 n/a

Institut Berenguer d’Entença Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant

3 3 100%

Institut Camarles Camarles 0 0 n/a

Institut de Deltebre Deltebre 4 0 0%

Institut Blanca d’Anjou El Perelló 3 3 100%

Institut Candelera L’Ametlla de Mar 6 5 83%

Institut Roquetes Roquetes 8 7 88%

Institut Dertosa Tortosa 49 47 96%

Institut Dertosa Tortosa 28 27 96%

Institut Cristòfol Despuig Tortosa 16 16 100%

Institut Camí de Mar Calafell 17 5 29%

Institut La Talaia Calafell 12 12 100%

Institut La Talaia Calafell 2 2 100%

Institut Ernest Lluch i Martí Cunit 8 8 100%

Institut Baix Penedès El Vendrell 26 25 96%

Institut Baix Penedès El Vendrell 38 35 92%

Institut Andreu Nin El Vendrell 9 8 89%

Institut Mediterrània El Vendrell 0 0 n/a

Institut Coster de la Torre La Bisbal del Penedès 4 4 100%

Institut de L’Arboç L’Arboç 10 5 50%

Institut Sòl de Riu Alcanar 1 0 0%

Institut Ramon Berenguer IV Amposta 9 9 100%

Institut Ramon Berenguer IV Amposta 45 45 100%

Institut de Tecnificació Amposta 5 5 100%

Institut de La Sénia La Sénia 1 1 100%

Institut Els Alfacs Sant Carles de la Ràpita 6 6 100%

Institut Les Planes Santa Bàrbara 0 0 n/a

Institut Manuel Sales i Ferré Ulldecona 0 0 n/a

Institut de Flix Flix 4 1 25%

Institut Julio Antonio Móra d’Ebre 0 0 n/a

Institut Julio Antonio Móra d’Ebre 29 16 55%

Institut d’Altafulla Altafulla 1 0 0%

Institut de Constantí Constantí 2 2 100%

Institut El Morell El Morell 3 3 100%

Institut Els Pallaresos Els Pallaresos 6 6 100%
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Denominació completa Nom municipi
Sol·li-
cituds

Assig-
nació 1a 

opció %

Institut Collblanc La Canonja 0 0 n/a
Institut Jaume I Salou 51 26 51%

Institut Jaume I Salou 19 10 53%

Institut Marta Mata Salou 2 2 100%

Joan XXIII Tarragona 23 23 100%

Institut Antoni de Martí i Franquès Tarragona 87 60 69%

Institut Antoni de Martí i Franquès Tarragona 172 80 47%

Institut Antoni de Martí i Franquès Tarragona 6 6 100%

Institut Comte de Rius Tarragona 30 30 100%

Institut Pons d’Icart Tarragona 18 14 78%

Institut Pons d’Icart Tarragona 27 27 100%

Institut Francesc Vidal i Barraquer Tarragona 82 60 73%

Institut Campclar Tarragona 5 3 60%

Institut Torreforta Tarragona 7 5 71%

Institut Sant Pere i Sant Pau Tarragona 5 5 100%

Institut Tarragona Tarragona 26 24 92%

Institut Torredembarra Torredembarra 9 8 89%

Institut Torredembarra Torredembarra 16 6 38%

Institut Ramon de la Torre Torredembarra 29 16 55%

Institut Ramon Barbat i Miracle Vila-seca 3 3 100%

Institut Vila-seca Vila-seca 2 2 100%

Institut Terra Alta Gandesa 6 4 67%

1r curs cicles formatius de grau mitjà

Denominació completa Nom municipi
Sol·li-
cituds

Assig-
nació 1a 

opció %

Institut Narcís Oller Valls 15 15 100%
Institut Jaume Huguet Valls 45 27 60%

Institut Jaume Huguet Valls 10 9 90%

Institut Jaume Huguet Valls 24 23 96%

Institut Jaume Huguet Valls 15 15 100%

Institut Jaume Huguet Valls 6 6 100%

Institut Jaume Huguet Valls 7 7 100%

Institut Jaume Huguet Valls 36 29 81%

Institut Jaume Huguet Valls 34 28 82%

Institut Ramon Berenguer IV Cambrils 14 13 93%

Institut Ramon Berenguer IV Cambrils 11 11 100%

Institut Ramon Berenguer IV Cambrils 10 10 100%

Maria Rosa Molas Reus 14 14 100%

Maria Rosa Molas Reus 33 23 70%

Institut Gaudí Reus 50 45 90%

Institut Baix Camp Reus 143 30 21%

Institut Baix Camp Reus 73 52 71%

Institut Baix Camp Reus 69 29 42%

Institut Baix Camp Reus 8 6 75%

Institut Baix Camp Reus 39 26 67%

Institut Baix Camp Reus 56 29 52%

Institut Baix Camp Reus 6 6 100%
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Denominació completa Nom municipi
Sol·li-
cituds

Assig-
nació 1a 

opció %

Institut Baix Camp Reus 125 60 48%
Institut Baix Camp Reus 57 30 53%

Institut Escola d’Hoteleria i Turisme Cambrils 101 79 78%

Institut Escola d’Hoteleria i Turisme Cambrils 2 2 100%

Institut Escola d’Hoteleria i Turisme Cambrils 26 25 96%

Institut Lluís Domènech i Montaner Reus 23 22 96%

Institut Lluís Domènech i Montaner Reus 11 11 100%

Institut Lluís Domènech i Montaner Reus 17 17 100%

Institut Lluís Domènech i Montaner Reus 31 23 74%

Institut Berenguer d’Entença Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant

16 16 100%

Institut d’Horticultura i Jardineria Reus 6 5 83%

Institut d’Horticultura i Jardineria Reus 19 17 89%

Institut d’Horticultura i Jardineria Reus 11 7 64%

Institut Joan Guinjoan i Gispert Riudoms 21 19 90%

Institut Joan Guinjoan i Gispert Riudoms 28 17 61%

Institut Josep Tapiró Reus 19 18 95%

Institut Antoni Ballester Mont-roig del Camp 15 15 100%

Institut Andreu Nin El Vendrell 124 30 24%

Institut Andreu Nin El Vendrell 81 50 62%

Institut Andreu Nin El Vendrell 22 20 91%

Institut Andreu Nin El Vendrell 25 23 92%

Institut Andreu Nin El Vendrell 29 25 86%

Institut Andreu Nin El Vendrell 30 23 77%

Institut Andreu Nin El Vendrell 45 26 58%

Institut Andreu Nin El Vendrell 89 26 29%

Institut Camí de Mar Calafell 20 20 100%

Institut Camí de Mar Calafell 53 25 47%

Institut Ernest Lluch i Martí Cunit 39 25 64%

Institut Ernest Lluch i Martí Cunit 29 26 90%

Institut La Talaia Calafell 8 6 75%

Joan XXIII Tarragona 17 16 94%

Joan XXIII Tarragona 33 25 76%

Joan Roig Tarragona 4 Sense 
assignació

n.a.

Mare de Déu del Carme Tarragona 21 21 100%

Institut Comte de Rius Tarragona 24 22 92%

Institut Comte de Rius Tarragona 7 7 100%

Institut Comte de Rius Tarragona 11 3 27%

Institut Comte de Rius Tarragona 26 24 92%

Institut Comte de Rius Tarragona 78 25 32%

Institut Comte de Rius Tarragona 36 20 56%

Institut Comte de Rius Tarragona 42 24 57%

Espallargas Tarragona 15 14 93%

Espallargas Tarragona 14 14 100%

Institut Francesc Vidal i Barraquer Tarragona 77 49 64%

Institut Francesc Vidal i Barraquer Tarragona 17 17 100%

Institut Francesc Vidal i Barraquer Tarragona 92 25 27%

Institut Francesc Vidal i Barraquer Tarragona 181 22 12%

Institut Francesc Vidal i Barraquer Tarragona 16 15 94%
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Denominació completa Nom municipi
Sol·li-
cituds

Assig-
nació 1a 

opció %

Institut Francesc Vidal i Barraquer Tarragona 112 25 22%
Institut Francesc Vidal i Barraquer Tarragona 4 3 75%

Institut Ramon Barbat i Miracle Vila-seca 10 10 100%

Institut Ramon Barbat i Miracle Vila-seca 19 14 74%

Institut Campclar Tarragona 13 12 92%

Institut Campclar Tarragona 20 18 90%

Institut Pere Martell Tarragona 39 22 56%

Institut Pere Martell Tarragona 21 19 90%

Institut Pere Martell Tarragona 7 5 71%

Institut Pere Martell Tarragona 11 10 91%

Institut Pere Martell Tarragona 53 44 83%

Institut Pere Martell Tarragona 16 15 94%

Institut Pere Martell Tarragona 27 26 96%

Institut Pere Martell Tarragona 101 40 40%

Institut Pere Martell Tarragona 18 16 89%

Institut Pere Martell Tarragona 49 45 92%

Institut Pere Martell Tarragona 11 10 91%

Institut Jaume I Salou 20 20 100%

Institut Jaume I Salou 26 21 81%

Institut Ramon de la Torre Torredembarra 20 20 100%

Institut Pont del Diable Tarragona 54 51 94%

Institut Pont del Diable Tarragona 4 4 100%

Institut Cal·lípolis Tarragona 181 60 33%

Institut Cal·lípolis Tarragona 196 120 61%

Institut Cal·lípolis Tarragona 53 30 57%

Institut Cal·lípolis Tarragona 110 60 55%

Institut Cal·lípolis Tarragona 94 90 96%

Institut Cal·lípolis Tarragona 148 60 41%

Nuestra Señora de la Consolación Tortosa 7 7 100%

Institut Dertosa Tortosa 20 16 80%

Institut Dertosa Tortosa 2 2 100%

Institut Dertosa Tortosa 7 7 100%

Institut de l’Ebre Tortosa 73 50 68%

Institut de l’Ebre Tortosa 16 14 88%

Institut de l’Ebre Tortosa 21 20 95%

Institut de l’Ebre Tortosa 24 22 92%

Institut de l’Ebre Tortosa 16 16 100%

Institut de l’Ebre Tortosa 12 12 100%

Institut de l’Ebre Tortosa 22 15 68%

Institut de l’Ebre Tortosa 17 16 94%

Institut de l’Ebre Tortosa 32 32 100%

Institut de l’Ebre Tortosa 14 13 93%

Institut de l’Ebre Tortosa 30 26 87%

Institut de l’Ebre Tortosa 77 24 31%

Institut de l’Ebre Tortosa 37 25 68%

Institut de Deltebre Deltebre 10 10 100%

Institut Candelera L’Ametlla de Mar 2 2 100%

Institut Roquetes Roquetes 23 21 91%

Institut Roquetes Roquetes 20 20 100%
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Denominació completa Nom municipi
Sol·li-
cituds

Assig-
nació 1a 

opció %

Institut Escola de Capacitació 
Nauticopesquera de Catalunya

L’Ametlla de Mar 20 19 95%

Institut Escola de Capacitació 
Nauticopesquera de Catalunya

L’Ametlla de Mar 34 25 74%

Institut Escola de Capacitació 
Nauticopesquera de Catalunya

L’Ametlla de Mar 21 21 100%

Institut Ramon Berenguer IV Amposta 24 22 92%

Escola agrària d’Amposta Amposta 10 10 100%

Institut Montsià Amposta 43 26 60%

Institut Montsià Amposta 18 18 100%

Institut Montsià Amposta 26 26 100%

Institut Montsià Amposta 13 13 100%

Institut Montsià Amposta 35 27 77%

Institut Montsià Amposta 1 1 100%

Institut Montsià Amposta 14 14 100%

Institut Montsià Amposta 52 51 98%

Institut Montsià Amposta 53 26 49%

Institut Montsià Amposta 24 24 100%

Institut Manuel Sales i Ferré Ulldecona 15 9 60%

Institut de La Sénia La Sénia 7 7 100%

Institut Sòl de Riu Alcanar 19 19 100%

Institut Els Alfacs Sant Carles de la 
Ràpita

9 9 100%

Institut Els Alfacs Sant Carles de la 
Ràpita

19 19 100%

Institut Els Alfacs Sant Carles de la 
Ràpita

4 3 75%

Institut de Tecnificació Amposta 102 49 48%

Institut Julio Antonio Móra d’Ebre 7 7 100%

Institut Julio Antonio Móra d’Ebre 13 13 100%

Institut Julio Antonio Móra d’Ebre 4 4 100%

Institut Julio Antonio Móra d’Ebre 8 8 100%

Institut de Flix Flix 2 2 100%

Institut de Flix Flix 4 4 100%

Escola Agrària de Gandesa Gandesa 8 Sense 
assignació

n.a.

Institut Terra Alta Gandesa 9 9 100%

Institut Terra Alta Gandesa 6 6 100%

1r curs cicles formatius de grau superior

Denominació completa Nom municipi
Sol·li-
cituds

Assig-
nació 1a 

opció %

Institut Narcís Oller Valls 12 12 100%
Institut Narcís Oller Valls 24 24 100%

Institut Jaume Huguet Valls 17 17 100%

Institut Jaume Huguet Valls 19 19 100%

Institut Jaume Huguet Valls 14 14 100%

Institut Jaume Huguet Valls 10 10 100%

Institut Jaume Huguet Valls 4 4 100%

Institut Jaume Huguet Valls 7 7 100%
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Denominació completa Nom municipi
Sol·li-
cituds

Assig-
nació 1a 

opció %

Institut Jaume Huguet Valls 8 8 100%
Institut Ramon Berenguer IV Cambrils 14 14 100%

Institut Escola d’Hoteleria i Turisme Cambrils 12 12 100%

Institut Escola d’Hoteleria i Turisme Cambrils 27 27 100%

Institut Escola d’Hoteleria i Turisme Cambrils 27 26 96%

Institut Escola d’Hoteleria i Turisme Cambrils 10 10 100%

Institut Gaudí Reus 61 27 44%

Institut Gaudí Reus 51 51 100%

Institut Gaudí Reus 14 14 100%

Institut Baix Camp Reus 10 10 100%

Institut Baix Camp Reus 45 30 67%

Institut Baix Camp Reus 20 20 100%

Institut Baix Camp Reus 46 30 65%

Institut Baix Camp Reus 42 30 71%

Institut Baix Camp Reus 63 30 48%

Institut Baix Camp Reus 100 30 30%

Institut Lluís Domènech i Montaner Reus 12 12 100%

Institut Lluís Domènech i Montaner Reus 12 12 100%

Institut Lluís Domènech i Montaner Reus 20 20 100%

Institut d’Horticultura i Jardineria Reus 7 7 100%

Institut d’Horticultura i Jardineria Reus 29 27 93%

Institut d’Horticultura i Jardineria Reus 10 10 100%

Institut d’Horticultura i Jardineria Reus 14 14 100%

Institut Josep Tapiró Reus 31 30 97%

Institut Berenguer d’Entença Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant

11 11 100%

Institut Escola de Capacitació 
Nauticopesquera de Catalunya

L’Ametlla de Mar 46 46 100%

Institut Escola de Capacitació 
Nauticopesquera de Catalunya

L’Ametlla de Mar 33 26 79%

Institut Roquetes Roquetes 10 10 100%

Institut Dertosa Tortosa 20 20 100%

Institut de l’Ebre Tortosa 19 19 100%

Institut de l’Ebre Tortosa 4 4 100%

Institut de l’Ebre Tortosa 9 9 100%

Institut de l’Ebre Tortosa 20 20 100%

Institut de l’Ebre Tortosa 19 19 100%

Institut de l’Ebre Tortosa 4 4 100%

Institut de l’Ebre Tortosa 12 12 100%

Institut de l’Ebre Tortosa 9 9 100%

Institut de l’Ebre Tortosa 18 18 100%

Institut de l’Ebre Tortosa 63 27 43%

Institut de l’Ebre Tortosa 37 30 81%

Institut de l’Ebre Tortosa 56 25 45%

Institut de l’Ebre Tortosa 16 16 100%

Institut Camí de Mar Calafell 25 25 100%

Institut Andreu Nin El Vendrell 36 29 81%

Institut Andreu Nin El Vendrell 25 25 100%

Institut Andreu Nin El Vendrell 4 4 100%

Institut Andreu Nin El Vendrell 16 16 100%
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Denominació completa Nom municipi
Sol·li-
cituds

Assig-
nació 1a 

opció %

Institut Andreu Nin El Vendrell 4 4 100%
Institut Andreu Nin El Vendrell 39 29 74%

Institut Andreu Nin El Vendrell 55 30 55%

Institut Andreu Nin El Vendrell 13 13 100%

Institut Ramon Berenguer IV Amposta 7 7 100%

Escola agrària d’Amposta Amposta 16 16 100%

Institut Montsià Amposta 29 27 93%

Institut Montsià Amposta 13 13 100%

Institut Montsià Amposta 14 14 100%

Institut Montsià Amposta 6 6 100%

Institut Montsià Amposta 34 28 82%

Institut Montsià Amposta 19 19 100%

Institut Montsià Amposta 30 28 93%

Institut Montsià Amposta 18 18 100%

Institut de Tecnificació Amposta 47 24 51%

Institut de La Sénia La Sénia 6 6 100%

Institut Els Alfacs Sant Carles de la Ràpita 16 16 100%

Institut Els Alfacs Sant Carles de la Ràpita 14 14 100%

Institut de Flix Flix 0 0 n/a

Institut Julio Antonio Móra d’Ebre 4 4 100%

Institut Julio Antonio Móra d’Ebre 4 4 100%

Institut Jaume I Salou 15 15 100%

Institut Jaume I Salou 7 7 100%

Joan XXIII Tarragona 38 27 71%

Joan XXIII Tarragona 31 30 97%

Joan XXIII Tarragona 25 25 100%

Joan XXIII Tarragona 33 27 82%

Institut Comte de Rius Tarragona 37 25 68%

Institut Comte de Rius Tarragona 54 30 56%

Institut Comte de Rius Tarragona 20 20 100%

Institut Comte de Rius Tarragona 2 2 100%

Institut Comte de Rius Tarragona 4 4 100%

Institut Comte de Rius Tarragona 12 12 100%

Institut Comte de Rius Tarragona 24 24 100%

Institut Comte de Rius Tarragona 170 40 24%

Institut Comte de Rius Tarragona 65 50 77%

Institut Comte de Rius Tarragona 57 30 53%

Institut Comte de Rius Tarragona 18 15 83%

Espallargas Tarragona 4 4 100%

Institut Francesc Vidal i Barraquer Tarragona 14 14 100%

Institut Francesc Vidal i Barraquer Tarragona 50 25 50%

Institut Francesc Vidal i Barraquer Tarragona 17 17 100%

Institut Francesc Vidal i Barraquer Tarragona 18 18 100%

Institut Francesc Vidal i Barraquer Tarragona 30 25 83%

Institut Francesc Vidal i Barraquer Tarragona 28 25 89%

Institut Francesc Vidal i Barraquer Tarragona 41 25 61%

Institut Francesc Vidal i Barraquer Tarragona 35 25 71%

Institut Francesc Vidal i Barraquer Tarragona 33 25 76%

Institut Francesc Vidal i Barraquer Tarragona 10 10 100%
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Denominació completa Nom municipi
Sol·li-
cituds

Assig-
nació 1a 

opció %

Institut Francesc Vidal i Barraquer Tarragona 127 50 39%
Institut Francesc Vidal i Barraquer Tarragona 122 25 20%

Institut Francesc Vidal i Barraquer Tarragona 16 16 100%

Institut Pere Martell Tarragona 30 21 70%

Institut Pere Martell Tarragona 14 14 100%

Institut Pere Martell Tarragona 13 13 100%

Institut Pere Martell Tarragona 5 5 100%

Institut Pere Martell Tarragona 11 11 100%

Institut Pere Martell Tarragona 6 6 100%

Institut Pere Martell Tarragona 18 18 100%

Institut Pere Martell Tarragona 30 18 60%

Institut Pere Martell Tarragona 77 25 32%

Institut Pere Martell Tarragona 72 41 57%

Institut Cal·lípolis Tarragona 61 30 49%

Institut Cal·lípolis Tarragona 17 17 100%

Institut Cal·lípolis Tarragona 48 30 63%

Institut Cal·lípolis Tarragona 44 30 68%

Institut Cal·lípolis Tarragona 29 29 100%

Institut Cal·lípolis Tarragona 18 18 100%

Institut Cal·lípolis Tarragona 26 26 100%

Institut Cal·lípolis Tarragona 98 25 26%

Institut Cal·lípolis Tarragona 38 30 79%

Institut Cal·lípolis Tarragona 83 30 36%

Institut Cal·lípolis Tarragona 155 30 19%

Institut Ramon de la Torre Torredembarra 11 11 100%

Institut Ramon Barbat i Miracle Vila-seca 0 0 n/a

Barcelona, 19 de desembre de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge 
d’alumnes que han obtingut la plaça sol·licitada com a primera opció 
en els primers cursos de les diverses etapes de l’ensenyament reglat 
el curs 2019-2020 al Baix Camp
314-05825/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54828 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05824/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge 
d’alumnes que han obtingut la plaça sol·licitada com a primera opció 
en els primers cursos de les diverses etapes de l’ensenyament reglat 
el curs 2019-2020 al Baix Penedès
314-05826/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54828 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05824/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge 
d’alumnes que han obtingut la plaça sol·licitada com a primera opció 
en els primers cursos de les diverses etapes de l’ensenyament reglat 
el curs 2019-2020 al Tarragonès
314-05827/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54828 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05824/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge 
d’alumnes que han obtingut la plaça sol·licitada com a primera opció 
en els primers cursos de les diverses etapes de l’ensenyament reglat 
el curs 2019-2020 a les Terres de l’Ebre
314-05828/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54828 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05824/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament de la 
vuitena etapa de la volta ciclista a Espanya del 2019
314-05829/12

Proponent: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54799 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

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

talunya, i per tal de donar resposta conjunta a les preguntes escrites, amb número 
de tramitació: 314-05829/12 a 314-05832/12, ambdues incloses, us trameto, en do-
cument annex, la informació facilitada per la Secretaria General de l’Esport i de 
l’Activitat Física.
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Atès que les preguntes que es detallen fan referència a un mateix assumpte i, 
per consegüent, a informacions estretament relacionades, es considera convenient 
de respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcio-
nar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Barcelona, 20 de desembre 2019
Meritxell Budó Pla, consellera de la Presidència

Annex
En relació amb la 8a etapa de la darrera Volta ciclista a Espanya que va tenir la 

sortida a Valls el passat 31 d’agost informem que ni la Secretaria General de l’Es-
port i de l’Activitat Física ni el Consell Català de l’Esport han col·laborat econòmi-
cament amb l’Ajuntament de Valls, conseqüentment, tampoc va posar a la seva dis-
posició cap mitjà material ni humà.

Tampoc ha signat cap contracte amb l’empresa Unipublic a fi d’acollir aquest es-
deveniment en els propers anys.

La Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física no pot concedir subven-
cions si no té una sol·licitud de necessitat de l’entitat interessada, i les subvencions 
del Consell Català de l’Esport estan regulades al Pla Estratègic de subvencions de 
la Generalitat de Catalunya.

La Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física mitjançant el Consell Ca-
talà de l’Esport, treu cada any una línia de subvencions per a activitats esportives que 
tinguin un impacte significatiu dins el sistema esportiu català, els destinataris de la 
convocatòria son els Ajuntaments i les entitats esportives catalanes (empreses NO). 
No ens consta cap sol·licitud de subvenció per aquesta prova.

Barcelona, 19 de desembre 2019
Gerard. M. Figueras i Albà, secretari general

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contractes 
signats amb l’empresa Unipublic per a acollir la volta ciclista a 
Espanya
314-05830/12

Proponent: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54799 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05829/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació 
econòmica a la volta ciclista a Espanya del 2019
314-05831/12

Proponent: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54799 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05829/12.



BOPC 511
20 de gener de 2020

1.25.15. Preguntes per escrit 73 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mitjans que 
va posar a disposició de l’Ajuntament de Valls (Alt Camp) per a 
l’organització de la vuitena etapa de la volta ciclista a Espanya
314-05832/12

Proponent: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54799 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05829/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
garantir el cabal ecològic del Ter
314-05834/12

Proponent: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54562 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

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 tramitació 
314-05834/12, conjuntament amb la número de tramitació 314-05836/12.

Atès que les preguntes més amunt 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.

El desembre de 2016 es va crear la Taula del Ter, amb la voluntat de planificar el 
desplegament d’un seguit de tres escenaris, programats amb terminis i dotats de pro-
cediments informatius transparents: 2018-2022, 2023-2027 i 2028 en endavant. El 
juliol de 2017, es va assolir un important Acord en aquest sentit, en el marc d’aquesta 
Taula, amb l’objectiu, entre d’altres, de garantir el cabal ecològic en el riu Ter.

Les mesures previstes en aquest Acord de la Taula del Ter es recullen a conti-
nuació, de manera resumida. Addicionalment, s’ha signat un Conveni sobre la realit-
zació d’estudis tècnics per a la millora de l’estat de la massa d’aigua i de la seva ges-
tió, les característiques bàsiques del qual es recullen també més avall.

Acord de la Taula del Ter
L’Acord definia una sèrie de mesures per als deu anys següents, estructurades en 

dues etapes, per tal de reduir de manera progressiva les derivacions d’aigua del riu 
Ter cap a l’àrea de Barcelona fins a un 50% i potenciar els cabals de manteniment 
del riu amb l’objectiu de recuperar-ne el bon estat ecològic, tal com preveu la Direc-
tiva marc de l’aigua (DMA)1. El full de ruta, amb calendari i pressupost, persegueix 
aconseguir que, a partir de l’any 2028, l’aportació d’aigua del riu Ter a l’àrea de Bar-
celona no superi el 30% dels cabals desembassats.

Durant el 1r escenari (2018-2022), es vol reduir la derivació des de 166 hm3/any 
fins a una mitjana plurianual de 144 hm3/any. Per tal d’assolir aquesta reducció, es 
preveu implementar les mesures següents:

– Increment de l’aprofitament d’aigua del riu Llobregat.
– Potenciació de l’ús de les plantes dessaladores –instal·lacions de tractament 

d’aigua marina (ITAM)– actuals, tant la del Prat de Llobregat com la de la Tordera, i 
preparació dels estudis i la documentació tècnica per a l’ampliació de la ITAM Tor-

1. Directiva 2000/60/CE, del Parlament Europeu i del Consell, del 23 d’octubre, per la qual s’estableix un marc 
comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües
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dera, per tal d’augmentar la seva capacitat de producció actual de 20 hm3/any en 
60 hm3/any addicionals, assolint una capacitat de fins a 80 hm3/any.

– Potenciació de l’ús de l’aigua regenerada en l’entorn de l’àrea metropolitana de 
Barcelona, mitjançant la realització de proves pilot en col·laboració amb l’Agència 
de Salut Pública de Catalunya, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i un grup d’ex-
perts, per tal de determinar les condicions per integrar l’aigua regenerada com a re-
curs prepotable en la conca del riu Llobregat.

– Potenciació de la implantació de millores en les plantes potabilitzadores –es-
tacions de tractament d’aigua potable (ETAP)– del sistema Ter-Llobregat, per tal de 
fer més eficient el subministrament d’aigua a una població total de 5 milions d’ha-
bitants.

– Execució d’actuacions diverses en la conca del riu Ter, per un import total de 
23 M€, en el període 2017-2022: millores de sanejament, millores de l’estat dels eco-
sistemes fluvials i millora de l’estat de l’aqüífer Baix Ter.

– Anàlisi de les possibilitats de reutilització d’aigua depurada procedent de di-
verses estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR): EDAR Torroella de Mont-
grí, EDAR Girona, EDAR la Bisbal d’Empordà, EDAR l’Escala i EDAR Palamós.

Durant el 2n escenari (2023-2027), es vol reduir la derivació des d’una mitjana 
plurianual de 144 hm3/any fins a una de 90 hm3/any. Per tal d’assolir aquesta reduc-
ció, es preveu implementar les següents mesures:

– Execució de l’ampliació de la ITAM Tordera, arribant a una capacitat de pro-
ducció de 80 hm3/any, i també de noves instal·lacions de recàrrega i recuperació 
d’aqüífers (especialment en la conca del riu Besòs).

– A partir de l’any 2024, adopció i implantació completa dels cabals previstos en 
el Pla sectorial de cabals de manteniment de la conca del riu Ter.

– Execució d’actuacions de sanejament en 80 municipis de la conca del riu Ter, 
per un import total de 39 M€, a més de millores en els ecosistemes fluvials i actua-
cions de recuperació de l’aqüífer Baix Ter.

– Potenciació de la reutilització en el conjunt de les comarques gironines.
Finalment, durant el 3r escenari (2028 en endavant), es vol dur a terme una nova 

revisió de les directrius d’explotació del sistema, amb l’objectiu de passar d’una mit-
jana plurianual de derivació de 90 hm3/any a un màxim anual de derivació del 30% 
sobre el volum total desembassat, sense que se superi mai el volum mitjà plurianual 
màxim establert en l’escenari anterior. Això ha de permetre garantir que el 70% de 
l’aigua desembassada en el sistema romangui dins el curs fluvial del riu Ter, inde-
pendentment de les variacions de cabal que pugui experimentar el riu dins el context 
previsible de canvi climàtic.

En síntesi, doncs, el que es pretén és assegurar, a llarg termini, tant la garantia 
dels abastaments com la implantació dels cabals ambientals davant els possibles 
efectes del canvi climàtic i els eventuals creixements en les demandes d’aigua, i te-
nint en compte les propostes que hagi formulat la Taula de l’Aigua.

En les successives reunions de la Comissió de desembassament del sistema 
Ter-Llobregat es va informant sobre la gestió integrada dels recursos destinats al 
compliment de l’Acord de la Taula del Ter. En el lloc web de l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA) es poden consultar les actes i presentacions de la Comissió de de-
sembassament2.

Conveni sobre la realització d’estudis tècnics per a la millora de l’estat de la massa 
d’aigua i de la seva gestió

A més de l’activitat en el marc de la Taula del Ter, el gener de 2019, l’ACA i la 
Junta central d’usuaris del Baix Ter (JCU Baix Ter) van signar un Conveni amb tres 
anys de vigència, en virtut del qual s’analitzarà la relació entre el riu Ter i l’aqüí-
fer, els diversos usos de l’aigua i els mètodes més eficients per a la seva recàrrega 

2. Consulta de la documentació de les sessions de la Comissió de desembassament del Ter-Llobregat: 
http://acanet.gencat.cat/geco/consell_documents/con_documents.asp?xCodiConsell=5&idioma=ca

http://acanet.gencat.cat/geco/consell_documents/con_documents.asp?xCodiConsell=5&idioma=ca
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natural. Les mesures previstes en aquest Conveni tenen un pressupost assignat de 
408.000 €, entre els quals, 250.000 € seran aportats per l’ACA i 158.000 € correran 
a càrrec de la JCU Baix Ter.

El Conveni té com a objectius l’elaboració d’estudis i la generació de nou conei-
xement sobre la relació entre el riu i l’aqüífer. Entre altres, es preveu analitzar les 
demandes que depenen de l’aqüífer per definir les necessitats globals i temporals, 
estudiar les solucions més adients per afavorir la recàrrega natural i artificial de 
l’aqüífer, i dur a terme una cartografia per a la regulació de les activitats extractives 
en els espais de recàrrega. En aquest període, també està previst millorar el control 
qualitatiu i quantitatiu dels aqüífers del Baix Ter, mitjançant l’ampliació de la xarxa 
de control piezomètrica. Concretament, enguany es preveu instal·lar entre 3 i 5 pi-
ezòmetres més en la zona.

La darrera reunió amb la Taula del Ter va tenir lloc en data 19/07/2019. Durant 
la sessió, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va exposar el detall de l’avenç realit-
zat en cadascun dels 11 compromisos que conformen la primera fase dels Acords de 
la Taula del Ter (2018-2022). A continuació es recull aquesta informació de manera 
resumida.

– Acord núm. 1. El Consell de la xarxa d’abastament Ter-Llobregat va aprovar les 
noves directrius d’explotació en data 02/07/2017, i en data 27/12/2017 es van deses-
timar els recursos de reposició interposats pels dos operadors. Les noves directrius 
són vigents des de data 01/01/2018, i estan publicades en el lloc web de l’ACA3. En 
el primer any d’aplicació, les directrius s’han complert plenament i el transvasament 
del riu Ter ha estat de 135 hm3, per sota de la mitjana prevista en l’Acord.

– Acord núm. 2. La implantació dels cabals de manteniment establerts en el Pla 
de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya –o, simplement, Pla de gestió– 
per al període 2016-2021, és obligatòria des de data 01/06/2018 en tots els trams pro-
tegits (que suposen la major part del riu Ter). En la resta de trams, seran obligatoris 
des de data 01/06/2020.

Aigua avall dels embassaments, en el període juny-desembre de 2018, es va com-
plir el cabal establert el 100% dels dies, i fins i tot es va assolir el cabal objectiu de 
referència durant la major part del temps (en el cas de Girona, sempre). Durant la 
primera meitat de l’any 2019, malgrat la manca de pluges i la reducció d’aportacions, 
també s’ha donat compliment al cabal de manteniment establert en el Pla de gestió 
pràcticament tots els dies.

Pel que fa als trams situats aigua amunt dels embassaments, s’han fet requeri-
ments als titulars de concessions per a que respectin els cabals de manteniment i 
presentin a l’ACA un projecte d’element de mesura. Com a mesura complementària, 
també es fan aforaments en el riu, fins que existeixin els elements de mesura. De fet, 
des del 30 de juny de 2017 s’han mantingut 124 reunions tècniques de concertació 
amb 52 titulars, i s’ha analitzat un total de 93 centrals hidroelèctriques i 100 capta-
cions, de les quals un 62% pertanyen al riu Ter. Addicionalment, s’ha desenvolupat 
una eina de seguiment automàtic de centrals hidroelèctriques que compara, per a 
cada central, la potència que correspondria al màxim cabal de concessió amb la po-
tència realment produïda cada quinze minuts (obtinguda pel telecontrol).

– Acord núm. 3. D’acord amb allò que estableix el Pla de gestió (2016-2021) 
pel que fa al desembassament de cabals generadors, el dia 14 de maig de 2018 es 
va alliberar el cabal generador, amb una punta de 90 m3/s, que va circular fins a la 
desembocadura al llarg de les hores següents. Posteriorment, també s’han alliberat 
cabals fins i tot superiors a aquest de manera sostinguda, durant els mesos d’octubre 
i novembre de 2018, en el marc de la gestió d’avingudes.

3. Noves directrius generals d’explotació de la xarxa Ter-Llobregat: http://aca.gencat.cat/ca/laigua/infraes-
tructures/xarxes-supramunicipals/directrius-generals-dexplotacio-de-la-xarxa-ter-llobregat/

http://aca.gencat.cat/ca/laigua/infraestructures/xarxes-supramunicipals/directrius-generals-dexplotacio-de-la-xarxa-ter-llobregat/
http://aca.gencat.cat/ca/laigua/infraestructures/xarxes-supramunicipals/directrius-generals-dexplotacio-de-la-xarxa-ter-llobregat/
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– Acord núm. 4. S’ha dut a terme la modificació del Pla de sequera, i s’ha respost 
a totes les al·legacions, informant dels canvis. En breu, el nou Pla serà aprovat pel 
Govern de la Generalitat.

– Acord núm. 5. La constitució d’una Taula de l’Aigua per a tot el territori català 
no s’ha pogut concretar encara. No obstant, sí que s’ha pogut constituir la Taula del 
Siurana-Riudecanyes, seguint l’exemple de la Taula del Ter.

– Acord núm. 6. S’ha aprovat el Pla d’inversions d’Aigües Ter-Llobregat (ATL) 
(2019‐2023), per tal de dur a terme les obres d’adaptació en la xarxa d’abastament 
en alta, amb un pressupost de 150 M€. Pel que fa a l’operador Aigües de Barcelo-
na - Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua (ABEMCIA), 
s’aproven plans d’inversió anuals. Diverses actuacions estan ja estan executades o 
en curs (renovació de la canonada d’entrada des dels pous i adequació de les línies 
de tractament de l’estació de tractament d’aigua potable –ETAP– Sant Joan Despí, 
i propera entrada en funcionament de l’ETAP Cardener), i altres estan planificades 
o es troben en estudi (millora de l’ETAP Abrera, remodelació de l’ETAP Ter i am-
pliació de l’ETAP Besòs).

– Acord núm. 7. En el marc de la redacció dels documents tècnics de la instal·la-
ció de tractament d’aigua marina (ITAM) Tordera II, està previst que ATL redacti 
l’any vinent el Plec de prescripcions tècniques particulars per al concurs del projecte 
i la construcció d’aquesta ampliació de la ITAM Tordera.

– Acord núm. 8. En la línia de potenciar la reutilització des de l’estació de re-
generació d’aigua (ERA) del Prat de Llobregat, s’ha posat en servei aquesta ERA i 
s’ha iniciat la injecció d’aigua regenerada a l’aqüífer (finals de 2018). També s’ha 
constituït un Grup de treball –format per l’ACA, l’Àrea Metropolitana de Barcelo-
na (AMB) i el Departament de Salut–, que ha acordat el disseny de la campanya de 
demostració de la impulsió d’aigua regenerada al riu Llobregat, per a la qual cosa es 
compta amb el recolzament addicional d’un Panell d’assessorament científic, que ha 
participat en el disseny de la campanya de demostració, i ha d’ajudar a interpretar 
i difondre els resultats. La campanya s’ha estat executant durant els mesos de juny i 
juliol de 2019, i s’ha estat impulsant al riu un cabal d’uns 1,8 m3/s, mantenint una 
dilució en proporció 2: 1 amb l’aigua del riu.

– Acord núm. 9. En el marc de les inversions en la conca del Ter, ja hi ha 5 es-
tacions depuradores d’aigües residuals (EDAR) executades, una en execució, 4 amb 
el projecte redactat i 9 més amb el projecte en redacció. S’ha signat un Conveni de 
col·laboració amb la Junta central d’usuaris de l’aqüífer Baix Ter per a la realització 
d’estudis sobre la relació entre el riu i l’aqüífer, i s’ha contractat la redacció del pro-
jecte constructiu sobre les actuacions de restauració a l’illa de les Gambires. També 
s’ha signat un Conveni de col·laboració amb el Consorci del Ter, i s’han exposat a 
consulta pública 9 projectes de restauració. Ja estan redactats els projectes relatius a 
les actuacions de demolició de dues rescloses (Matabosch i Salami), pendents d’exe-
cució. Finalment, s’ha dut a terme una prova pilot en vistes a una actuació d’allibe-
rament de cabal generador amb sediments, prevista per a la tardor de 2019.

– Acord núm. 10. En l’àmbit del control dels possibles efectes sobre la qualitat de 
l’aigua potable, encara no s’ha executat cap infraestructura important, però ja s’estan 
instal·lant elements de millora del control de qualitat.

– Acord núm. 11. En la línia de la repercussió de costos sobre la xarxa Ter-Llo-
bregat, el primer pas és la segregació de la tarifa en alta de l’operador ABEMCIA. 
L’ACA ja ha proposat els criteris tècnics i econòmics de segregació, i està pendent 
de la presentació d’un expedient tarifari en alta.

Barcelona, 19 de desembre de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
garantir la supervivència del Siurana
314-05835/12

Proponent: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54563 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

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 314-05835/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-05837/12 i 314-
05838/12.

Atès que les preguntes més amunt 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 proporcionar una major cohesió a la informació.

El transvasament des del riu Siurana cap a la riera de Riudecanyes ha estat, des 
de la seva entrada en servei l’any 1949, una font de controvèrsia permanent entre 
les comarques del Priorat i del Baix Camp. A això s’ha afegit el fet que els darrers 
anys (2016 a 2019) han estat especialment secs en els dos extrems del país, cosa que 
ha comportat una menor disponibilitat de recursos i, en conseqüència, un volum de 
reserves marcadament baix en els embassaments de Siurana i de Riudecanyes.

El riu Siurana és un afluent del riu Ebre, de manera que la competència en l’es-
tabliment i implantació de cabals ecològics en la seva conca recau sobre la Confe-
deració Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), que actualment depèn del Ministeri per a la 
Transició Ecològica del Govern espanyol. Fins al moment, la CHE no ha establert 
un règim de cabals ambientals per al riu Siurana en cap dels escenaris de la plani-
ficació hidrològica de la conca de l’Ebre, ni tampoc ha dut a terme nous càlculs o 
estudis específics per a la seva determinació o implantació.

La Generalitat de Catalunya no és competent per modificar la concessió d’aigües 
superficials del riu Siurana a la Comunitat de regants del pantà de Riudecanyes 
(CRP Riudecanyes), ni tampoc per establir-hi l’obligació de respectar un cabal de 
manteniment. Tot i així, diverses administracions i entitats van demanar al Govern 
de la Generalitat que convoqués una taula de concertació, amb la finalitat d’intentar 
arribar a una solució voluntària per a la implantació de cabals de manteniment en 
el riu Siurana.

Això es va traduir finalment en la convocatòria de la Taula del Siurana-Riudeca-
nyes per part del Departament de Territori i Sostenibilitat, a la qual van ésser con-
vidats representants dels diversos usos de l’aigua –també dels usos ambientals–, per 
tal de fer possible un diàleg obert i compartit que permeti analitzar, debatre i resol-
dre de la millor manera possible les problemàtiques de l’aigua que afecten aquestes 
dues conques, cercant fer compatibles els usos consumptius existents amb els usos 
ambientals.

La primera sessió d’aquesta Taula del Siurana-Riudecanyes va tenir lloc en data 
05/12/2018. En aquesta primera reunió, el Govern de la Generalitat va proposar un 
full de ruta per a les converses, que actualment s’està desenvolupant. Fins al moment 
s’han celebrat un total de quatre sessions, en les quals s’ha abordat l’anàlisi de la 
informació tècnica sobre la realitat hídrica de la conca, i també les possibles alter-
natives per a resoldre les problemàtiques existents.

La darrera reunió de la Taula del Siurana-Riudecanyes va tenir lloc en data 
18/09/2019, i es va tractar la qüestió de les necessitats hídriques per a abastament i 
per a regadiu. Es va posar de manifest que caldrà buscar i definir un ús equilibrat 
dels recursos hídrics, tant des del punt de vista ambiental, com també social i eco-
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nòmic –tenint sempre present el principi d’integració i recuperació de costos–, dins 
una gestió de tipus flexible, que hauria de variar en funció de les circumstàncies hi-
drològiques que es presentin cada any.

Per garantir la protecció ambiental del Siurana, mentre la CHE –que és l’admi-
nistració responsable– no estableixi un règim de cabals ambientals per al riu Siura-
na ni dugui a terme nous càlculs o estudis per a la seva determinació i implantació, 
la solució que sigui concertada voluntàriament per les parts en el marc de la Taula 
del Siurana-Riudecanyes haurà d’incloure l’aportació de fonts d’aigua substitutò-
ries (com ara les procedents de la reutilització d’aigües depurades). Les plataformes 
ecologistes han fet notar en diverses ocasions que es desaprofita l’aigua tractada per 
l’EDAR Reus.

També s’han analitzat les denúncies sobre usos no legalitzats de l’aigua en l’àm-
bit de la Comunitat de regants del pantà de Riudecanyes. Sobre aquesta qüestió, 
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha dut a terme una inspecció –és competent 
per a fer-ho–, ha analitzat els resultats de la mateixa i els ha exposat de manera 
transparent davant la Taula del Siurana-Riudecanyes. En tot cas, en el marc de la 
Taula s’haurà de discutir si la legalització d’aquests usos a futur és possible o no. En 
aquest sentit, cal tenir en compte que la modificació d’aquesta concessió és compe-
tència de la CHE, que és l’organisme de conca corresponent.

Complementàriament, i més enllà de la Taula, s’estan projectant diverses me-
sures per tal de millorar i garantir la qualitat de l’aigua subministrada des de l’em-
bassament de Siurana per a l’abastament al grup de poblacions conegut com a 
‘TOPOGRAPO’ (Torroja del Priorat, Poboleda, Gratallops i Porrera), i ja ha estat 
implementada una primera mesura, consistent en la instal·lació d’una captació flo-
tant, amb una inversió de més de 258.000 €.

Aquesta actuació ha substituït la captació anterior, ubicada en el fons de la presa, 
i fa possible captar aigua a diverses fondàries, cosa que garanteix poder captar sem-
pre de la zona més adient, sense interferir en l’explotació de la presa. La nova cap-
tació flotant, a més, s’adapta en tot moment al nivell de l’aigua de l’embassament 
i permet la captació de l’aigua en superfície, que acostuma a presentar una millor 
qualitat.

Cal recordar, també, que enguany s’ha obert una nova línia de subvencions per 
a actuacions per part d’aquells municipis que vulguin incrementar la garantia en el 
subministrament1, a la qual s’han pogut presentar sol·licituds fins a data 02/12/2019.

Barcelona, 19 de desembre de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la darrera reunió 
amb la Taula del Ter
314-05836/12

Proponent: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54562 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05834/12.

1. Resolució TES/2455/2019, del 19 de setembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de 
subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per a la realització d’inversions 
per a l’execució d’actuacions d’abastament en alta
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la darrera reunió 
amb la Taula del Siurana
314-05837/12

Proponent: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54563 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05835/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
garantir la protecció ambiental i evitar la sobreexplotació del Siurana
314-05838/12

Proponent: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54563 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05835/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’endarreriment en la 
restitució dels radars i els senyals de trànsit a la carretera C-12
314-05840/12

Proponent: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55157 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

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 314-05840/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-05842/12 i 314-
05843/12.

Atès que les preguntes més amunt 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 proporcionar una major cohesió a la informació.

En primer terme cal informar i destacar la molt diligent actuació de l’entitat de 
conservació de les carreteres que depèn de la Generalitat en el tram proper a Lleida, 
ja que, d’acord amb el que tenim coneixement, les actuacions (pintades en senyals 
i col·locació de cartells) van ser executades el dia 8 d’octubre, van ser detectades el 
dia 9 i van ser eliminades el dia 10 del mateix mes d’octubre.

El mateix Servei Territorial de carreteres de Lleida, que gestiona el tram de la 
C-12 d’Àger a Lleida, però també la C-13 i trams de la C-26 ens informa que el dia 
10 d’octubre es va procedir a:

– Neteja de pintades, amb dissolvent, en 10 senyals de la C-12.
– Neteja de pintades, amb dissolvent, en 42 senyals de la C-13.
– Neteja de pintades, amb dissolvent, en 8 senyals de la C-26.
– També es va procedir a retirar cartells i papers.
Les actuacions fetes sobre la carretera C-12 no van tenir cap cost específic, atès 

que van ser dutes a terme dins del conjunt d’operacions de Conservació ordinà-
ria que du a terme el Servei Territorial de Carreteres de Lleida.
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Així mateix, al Servei Català de Trànsit no li consta que cap de les ubicacions de 
radar que us relaciono a continuació deixés d’estar operativa el 5 d’octubre de 2019.

Municipi Comarca Via Punt quilomètric

Tortosa Baix Ebre C-12 14,259

Tortosa Baix Ebre C-12 21,411

Corbins Segrià C-12 147,509

Vallfogona Balaguer Noguera C-13 27,925

Sarroca de Lleida Segrià C-12 120,26

Garcia Ribera d’Ebre C-12 65,729

Lleida Segrià C-12 144,96

Xerta Baix Ebre C-12 30,719

Barcelona, 7 de gener de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de restituir la 
seguretat viària a la carretera C-12
314-05842/12

Proponent: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55157 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05840/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obertura d’alguna 
investigació interna pel manteniment deficient de la carretera C-12
314-05843/12

Proponent: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55157 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05840/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost econòmic 
dels efectes dels aldarulls que han tingut lloc del 14 al 20 d’octubre 
de 2019
314-05844/12

Proponent: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54800 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

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: 
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314-05844/12, us trameto, en document annex, la informació facilitada per la Secre-
taria d’Administracions Locals i de Relacions amb l’Aran.

Barcelona, 20 de desembre de 2019
Meritxell Budó Pla, consellera de la Presidència

Annex
La valoració i la quantificació econòmica dels efectes que poden haver ocasio-

nat les mobilitzacions que es van desencadenar com a conseqüència de la Sentència 
459/2019, de 14 d’octubre del Tribunal Suprem, són competència de les administra-
cions locals afectades i, per tant, aquesta informació no obra en poder del Govern 
de la Generalitat.

Barcelona, 18 de desembre de 2019
Miquel Àngel Escobar Gutiérrez, secretari

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació de les 
protestes que van començar el 14 d’octubre de 2019 en l’agenda 
institucional
314-05868/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54801 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

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

lunya, i per tal de donar resposta conjunta a les preguntes escrites, amb número de 
tramitació: 314-05868/12 a 314-05870/12, ambdues incloses, us trameto, en docu-
ment annex, la informació facilitada per la Direcció General de Comunicació del 
Govern.

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

Barcelona, 20 de desembre 2019
Meritxell Budó Pla, consellera de la Presidència

Annex
En relació amb les preguntes escrites de referència, informem del següent: La in-

formació sobre l’agenda institucional dels membres del Govern es publica al Portal 
del Govern de la Generalitat: https://govern.cat/gov/agenda.

La publicació de les dades en format obert permet l’accés a aquesta informació 
de forma immediata i senzilla des de qualsevol ubicació. Concretament, el cerca-
dor del Portal del Govern de la Generalitat permet fer una cerca avançada per conèi-
xer l’agenda dels membres del Govern de forma individualitzada i permet acotar la 
cerca per dies i setmanes concretes.

L’agenda institucional del Govern està sempre condicionada a esdeveniments so-
brevinguts o altres circumstàncies imprevistes que aconsellin de variar-la. En aquest 
cas, la gravetat de la Sentència 459/2019, del Tribunal Suprem, que es va conèixer 
dilluns 14 d’octubre, va ocasionar que els membres del Govern adaptessin les res-
pectives agendes a les circumstàncies excepcionals en tot allò que no era activitat 
pròpia i inajornable dels respectius departaments.

https://govern.cat/gov/agenda
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Tanmateix, l’anul·lació d’una determinada activitat en les agendes no queda re-
flectida en les mateixes i per tant no és possible l’obtenció d’aquesta informació.

Barcelona, 17 de desembre 2019
Jaume Clotet i Planas, director

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les activitats amb 
participació de membres del Govern anul·lades arran de les protestes 
que van començar el 14 d’octubre de 2019
314-05869/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54801 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05868/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els actes públics i 
les reunions dels departaments anul·lats arran de les protestes que 
van començar el 14 d’octubre de 2019
314-05870/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54801 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05868/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de vols 
anul·lats, cancel·lats o endarrerits a l’aeroport de Barcelona - el Prat 
pels disturbis del 14 al 20 d’octubre de 2019
314-05872/12

Proponent: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55155 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

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 314-05872/12 us in-
formo del següent:

En referència als vols anul·lats, cancel·lats o endarrerits durant els dies 14 a 20 
d’octubre qui pot donar les dades oficials com a gestor aeroportuari de l’Aeroport de 
Barcelona - El Prat Josep Tarradellas és AENA.

Barcelona, 7 de gener de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els creuers afectats 
pels disturbis ocorreguts a Barcelona del 14 al 20 d’octubre de 2019
314-05873/12

Proponent: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55156 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

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 314-05873/12 us in-
formo del següent:

Durant el període esmentat només van cancel·lar l’atrac dos vaixells de creuer: el 
Mein Schiff 3, el dissabte 19 d’octubre, i el Mein Schiff, 4 diumenge 20 d’octubre.

Barcelona, 7 de gener de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import i el temps 
necessaris per a restablir el funcionament de les infraestructures 
viàries afectades per les pluges torrencials del 22 i el 23 d’octubre de 
2019
314-05992/12

Proponent: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54564 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

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 314-05992/12 us in-
formo del següent:

Els principals danys produïts a la xarxa viària de titularitat de la Generalitat es 
van ocasionar a les demarcacions de Lleida i Tarragona.

La valoració del cost total de les actuacions necessàries per reparar els danys 
provocats pels aiguats del passat mes d’octubre a les carreteres de la Generalitat si-
tuades a la demarcació de Lleida va ser de 2.400.000 €.

La valoració global de les actuacions d’emergència necessàries per reparar els 
danys provocats pels aiguats del passat mes d’octubre a les carreteres de la Genera-
litat situades a la demarcació de Tarragona és de d’uns 710.000 €.

Es preveu que les actuacions estiguin enllestides a final del primer trimestre de 
l’any vinent.

Barcelona, 19 de desembre de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si hi ha un codi 
d’estil dels perfils corporatius de la Generalitat a les xarxes socials
314-06066/12

Proponent: Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55071 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

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 314-06066/12 i 
314-06067/12 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.

Independentment de les múltiples formes com les diferents eines de xarxes so-
cials utilitzen la interacció, la Generalitat de Catalunya té publicats els següents cri-
teris de participació en la gestió de xarxes socials (pàgina 44 de la Guia de xarxes 
socials (https://gen.cat/xarxesguia).

Els missatges de xarxes socials a la Generalitat de Catalunya:
– Són pertinents, és a dir, no s’allunyen del tema tractat.
– Mantenen el respecte i no ofenen ni atempten contra la dignitat d’altres per-

sones.
– No contenen dades de caràcter personal.
– No tenen com a objectiu enganyar, desorientar o estafar la ciutadania.
– No violen cap llei de drets d’autoria i propietat intel·lectual.
– No constitueixen contingut promocional o brossa (spam).

Barcelona, 8 de gener de 2020
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la resposta que 
indica el codi d’estil dels perfils corporatius de la Generalitat a les 
xarxes socials en casos d’usuaris que fan comentaris denigrants, 
vexatoris o d’incitació a l’odi
314-06067/12

Proponent: Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55071 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06066/12.

https://gen.cat/xarxesguia
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compensació del 
romanent de tresoreria negatiu del 2018
314-06111/12

Proponent: José María Cano Navarro, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54947 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

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 314-06111/12 us in-
formo del següent:

El romanent de tresoreria es un indicador economicofinancer propi de les entitats 
públiques subjectes al Pla General de Comptabilitat Publica, que es calcula única-
ment al tancament comptable de cada exercici, a partir de la diferencia entre els fons 
líquids disponibles i els drets pendents de cobrar, per una banda i les obligacions 
pendents de pagar per l’altra. Vindria a ser un indicador del resultat pressupostari 
acumulat per l’entitat.

El romanent de tresoreria de la Generalitat ha presentat una evolució molt favo-
rable en els darrers exercicis com a conseqüència principalment de la millora del dè-
ficit no financer. S’ha passat d’un màxim de –6.379 MEUR de 2009 als 871 MEUR 
de 2018. Cal tenir en compte que el romanent de tresoreria negatiu de 2018 de 871 
MEUR, s’ha d’atribuir en bona part al fet que, d’acord amb el nou Pla General de 
Comptabilitat publica, es minora per l’import del saldo del compte 413 de creditors 
per operacions meritades (520 MEUR).

A diferència de l’àmbit local, la normativa que regula les finances de les Comu-
nitats Autònomes no preveu l’obligació de sanejar un romanent de tresoreria nega-
tiu. No obstant, el volum comparativament reduït del romanent de tresoreria negatiu 
de la Generalitat i la pròpia dinàmica de reducció i/o contenció del dèficit permetrà 
neutralitzar el romanent de tresoreria negatiu.

No disposem d’una previsió de romanent de tresoreria a tancament del 2019, si 
bé dependrà també de l’evolució del dèficit no financer i de la política d’amortització 
i nous endeutaments.

El caràcter negatiu del romanent de tresoreria, si bé limitat quant a import, és 
conseqüència directa de les restriccions pressupostàries pel que fa als ingressos, a 
causa de la no renovació del sistema de finançament autonòmic.

La mesura principal que s’ha pres durant l’execució del pressupost de 2018 ha 
estat l’Ordre VEH/165/2019, d’1 d’agost, sobre operacions comptables de tancament 
de l’exercici pressupostari del 2019, que va restringir la capacitat per assumir nous 
compromisos de despeses a partir del 2 d’agost, amb la clara finalitat de garantir 
un tancament pressupostari en línia amb l’objectiu de dèficit i, per tant, que permeti 
millorar el romanent de tresoreria.

El saldo referit a 31 de desembre del compte 413 creditors per obligacions meri-
tades pendents d’imputar a pressupost de 520 MEUR, té el desglossament següent:

Com es pot veure, dels 520,63 MEUR, 301,17 MEUR (en concret la suma de les 
quotes de Seguretat Socials diferides d’acord amb el conveni amb SS i les despeses 
de concerts educatius –IRPF i SS-), no responen a cap tipus d’insuficiència pressu-
postària, sinó que són despeses meritades en l’exercici que, d’acord amb la normati-
va vigent, s’han d’abonar en l’exercici següent (de fet, el pressupost anual, cobreix el 
pagament de la totalitat d’aquestes despeses). La resta de conceptes responen, en la 
major part dels casos, a retards habituals en la tramitació de subvencions i despeses.
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Capítol pressupostari Import i concepte

Capítol I Despeses de personal 206,17 MEUR Quotes de seguretat social 
corresponents als tres mesos de diferiment 
previstos en el conveni amb la Seguretat Social.

Cap. II Despeses en béns corrents 
i serveis

62,28 MEUR, dels quals 33,78 MEUR corresponen a 
factures periodificades del CTTI, i la resta a factures 
diverses.

Cap. IV Transferències corrents 166,51 MEUR, dels quals 95,0 MEUR corresponent 
a despeses del pagament delegat dels concerts 
educatius: en concret les retencions d’IRPF del 
darrer trimestre de 2018 i de les quotes de SS del 
mes de desembre de 2018. La resta corresponent a 
subvencions diverses.

Cap. VI Inversions reals 6,91 MEUR Factures diverses.
Cap. VII Transferències de capital 78,72 MEUR Subvencions diverses.
Total capítols de despesa 520,63 MEUR

El període mitjà de pagament general del sector públic de la Generalitat de Cata-
lunya en termes SEC va ser de 34,9 dies a desembre de 2018 i de 39,6 dies a octubre 
de 2019. L’evolució futura dependrà de l’evolució del dèficit no financer durant els 
propers mesos.

Barcelona, 20 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 el retard en el 
pagament de les factures a les farmàcies
314-06133/12

Proponent: José María Cano Navarro, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54948 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

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 314-06133/12 us in-
formo del següent:

Les factures de farmàcies corresponents al mes d’octubre s’han pagat amb nor-
malitat el 5 de desembre de 2019. Cada mes el pagament s’efectua a 35 dies des de 
la data de factura.

Barcelona, 20 de desembre de 2019
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els països que 
publiquen balances fiscals i comptes territorialitzats del 2010 ençà
314-06135/12

Proponent: José María Cano Navarro, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54949 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

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 314-06135/12 us in-
formo del següent:

El Departament d’Economia va publicar un treball en la col·lecció Papers de Tre-
ball en què es va fer una comparació internacional de les balances fiscals i el seu 
efecte redistributiu. Es va fer una recerca sobre els estudis i càlculs fets en altres paï-
sos que fossin comparables amb els càlculs fets a Catalunya sobre la balança fiscal 
amb el sector públic central. Els països a comparar són: Austràlia, Bèlgica, Canadà, 
Estats Units, Mèxic i Espanya.

S’adjunta l’enllaç del document on es mostren les metodologies i els resultats. 
A la bibliografia del mateix document hi ha les referències de cadascun dels estudis 
realitzats.

http://economia.gencat.cat/web/.content/70_economia_catalana/arxius/
pt_201201.pdf

Barcelona, 20 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 els cursos de 
reinserció social del Centre Penitenciari de Lledoners
314-06160/12

Proponent: Esperanza García González, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54963 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-06160/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-06161/112 a 314-
06163/12.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix as-
sumpte, s’ha considerat convenient respondre-les de manera conjunta per proporcio-
nar una major cohesió a la informació i facilitar-ne la comprensió.

Us trametem, en documentació annexa, la llista dels cursos de reinserció social 
que es desenvolupen als centres penitenciaris de Lledoners, Puig de les Basses, Po-
nent i Mas d’Enric, durant el 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019, i el nombre d’alumnes 
que hi ha assistit.

Barcelona, 23 de desembre de 2019
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

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

http://economia.gencat.cat/web/.content/70_economia_catalana/arxius/pt_201201.pdf
http://economia.gencat.cat/web/.content/70_economia_catalana/arxius/pt_201201.pdf
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els cursos de 
reinserció social del Centre Penitenciari del Puig de les Basses
314-06161/12

Proponent: Esperanza García González, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54963 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06160/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els cursos de 
reinserció social del Centre Penitenciari de Ponent
314-06162/12

Proponent: Esperanza García González, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54963 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06160/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els cursos de 
reinserció social del Centre Penitenciari de Mas d’Enric
314-06163/12

Proponent: Esperanza García González, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54963 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06160/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
funcionaris interins remoguts de llur càrrec al Centre Penitenciari de 
Lledoners
314-06164/12

Proponent: Esperanza García González, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54958 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramita-
ció 314-06164/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-06165/12 a 314-
06167/12.

Cap funcionari interí de cap centre penitenciari no ha estat remogut.

Barcelona, 23 de desembre de 2019
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
funcionaris interins remoguts de llur càrrec al Centre Penitenciari del 
Puig de les Basses
314-06165/12

Proponent: Esperanza García González, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54958 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06164/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de funcio -
naris interins remoguts de llur càrrec al Centre Penitenciari de Ponent
314-06166/12

Proponent: Esperanza García González, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54958 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06164/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
funcionaris interins remoguts de llur càrrec al Centre Penitenciari de 
Mas d’Enric
314-06167/12

Proponent: Esperanza García González, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54958 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06164/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els permisos de 
sortida concedits als interns dels centres penitenciaris de Lledoners, 
Puig de les Basses, Ponent i Mas d’Enric el 2019
314-06172/12

Proponent: Esperanza García González, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54959 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

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 314-06172/12 us tra-
meto, en un document annex, la llista de permisos de sortida d’interns dels centres 
penitenciaris de Lledoners, Puig de les Basses, Ponent i Mas d’Enric, des de l’inici 
de 2019 i fins a finals del mes de novembre de 2019.

Barcelona, 23 de desembre de 2019
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració de 
l’Institut d’Estadística de Catalunya en la realització de l’enquesta 
feta a l’Institut El Morell, de Tarragona
314-06194/12

Proponent: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55072 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

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 314-06194/12 us in-
formo del següent:

L’Idescat no ha tingut coneixement de la realització de l’enquesta feta a l’Institut 
El Morell de Tarragona, i per tant tampoc hi ha hagut cap col·laboració de l’Idescat 
amb la realització de l’enquesta ni amb l’INE.

L’Idescat només elabora estadística oficial recollida al Programa anual d’actua-
ció estadística 2019.

Per altra banda, el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda no 
ha contractat cap empresa per a la realització de la mateixa.

Barcelona, 8 de gener de 2020
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de 
l’endarreriment de la posada en marxa de diverses unitats judicials
314-06246/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54960 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

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 314-06246/12 us in-
formo del següent:

L’ajornament de la data d’entrada en funcionament de quatre de les dotze unitats 
judicials corresponents a la programació de 2019, previstes al Reial Decret 256/2019, 
de 12 d’abril, que havien d’entrar en funcionament el 31 de desembre de 2019, es deu 
exclusivament a que l’Administració de l’Estat no ha fet efectives a la Generalitat 
de Catalunya les transferències econòmiques necessàries per a la seva implantació.

Sense un finançament just i necessari per part de l’Administració de l’Estat, re-
sulta impossible poder seguir creant i posant en marxa nous òrgans judicials. I això 
resulta especialment greu a Catalunya, que pateix un dèficit important de jutges, en 
comparació amb altres territoris de l’Estat (Catalunya té una ràtio de jutges per cada 
100.000 habitants de 10,79, de les més baixes de tot el territori, mentre que la mitja-
na la conjunt de l’Estat és d’11,53).

Barcelona, 23 de desembre de 2019
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si és admissible que 
els nous òrgans judicials triguin tres o quatre anys a posar-se en 
marxa
314-06247/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54961 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

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 314-06247/12 us in-
formo del següent:

Els òrgans judicials del Reial Decret (RD) 902/2017, de 13 d’octubre de crea-
ció de jutjats i places judicials - programació 2017– es van desplegar per Ordre 
JUS/790/2018, de 26 de juliol per la qual es modifica l’Ordre JUS/1277/de 22 de de-
sembre i l’Ordre JUS/672/2019, de 14 de juny, d’entrada en funcionament.

Dels quinze òrgans judicials que componen aquesta programació, se’n van im-
plementar onze en el termini aproximat d’un any des de la primera publicació de 
l’ordre de l’entrada en funcionament. Aquests són: primera instància núm. 8 i 9 
de Granollers, primera instància núm. 8 de Badalona, primera instància núm. 59 de 
Barcelona i mercantil núm. 11 de Barcelona, que es van posar en funcionament el 
30 de juny de 2018; la secció d’apel·lacions penals de la Sala Civil Penal del TSJC, 
l’1 de setembre de 2018; el de primera instància núm. 9 de Mataró, primera instància 
núm. 7 de Reus i el de primera instància núm. 9 de Terrassa, el dia 30 de setembre 
de 2018 i per últim, el de primera instància i instrucció núm. 9 del Vendrell i el de 
primera instància núm. 8 de l’Hospitalet de Llobregat, el 31 de desembre de 2018.

De la resta d’òrgans judicials pendents, tres –primera instància núm. 9 de Llei-
da, el 30 de setembre de 2019 i els jutjats de primera instància núm. 9 i 10 de Sa-
badell, el 31 de desembre de 2019– s’implementen el segon any, des de la primera 
ordre de publicació d’entrada en funcionament i, el jutjat de primera instància núm. 
7 de Girona, el 30 de setembre de 2020. És a dir, el 73% de la programació del 2017 
es va realitzar durant el primer any; el 20%, durant el segon i el 7%, durant el tercer.

El desplegament previst de la programació del RD 256/2019, de 12 d’abril, de 
creació de jutjats i places judicials, compost per dotze nous òrgans judicials, de mo-
ment està aturat, ja que falta finançament per part de l’Administració de l’estat que 
no ha fet efectives les transferències econòmiques pendents. El 30 de setembre de 
2019 es van posar en funcionament les quatre places de magistrats seccions de l’Au-
diència Provincial de Barcelona i, la resta, prevista així: els jutjats núm. 34 i 35 
socials de Barcelona, que es posaran en funcionament el 31 de desembre de 2019; 
el jutjat de primera instància núm. 60 de Barcelona, el jutjat mercantil núm. 12 de 
Barcelona, el jutjat social núm. 3 de Terrassa i el jutjat de primera instància núm. 8 
de Reus previstos inicialment el 31 de desembre de 2019. És a dir, la previsió d’im-
plementació d’òrgans judicials en el termini d’un any era de deu òrgans judicials, 
el que correspon al 83% de la programació. De la resta de la programació d’òrgans 
judicials, el jutjat de primera instància núm. 8 d’Arenys de Mar és previst pel 31 de 
desembre de 2020 –implementat en el segon any– i el jutjat de primera instància i 
instrucció núm. 6 de Vic és previst pel 30 de setembre de 2020 –implementat en el 
tercer any– que es corresponen a un percentatge de 8,5%.

De la globalitat d’òrgans judicials de les programacions del 2017 i 2019, 21 dels 
27 jutjats i places judicials s’implementarien en el termini d’un any (77,7%), 4 d’ells 
en el segon any (14,8%) i 2 d’ells en el tercer any (7,5%).

Els motius que obeeixen a diferir l’entrada en funcionament en el segon o ter-
cer any són la falta de disponibilitat d’espais, els processos d’adquisició d’aquests i 
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l’adequació als usos judicials –redacció del projecte, licitació d’obres, adjudicació 
d’obres, execució d’obres i equipaments– així com els terminis que fixa la normativa 
de contractació pública i els terminis necessaris des d’un punt de vista tècnic i logís-
tic. Fins que l’obra està acabada i legalitzada cal comptar un termini mitjà de 28/30 
mesos ––terminis de licitació del projecte, de 6/8 mesos, la redacció del projecte 
uns 8 mesos, la licitació de l’obra de 6/8 mesos i l’execució d’obra i equipaments de 
8/10 mesos– comptant que es disposi de pressupost.

Per concloure, i davant l’afirmació de la dilació d’entrada en vigor de nous òrgans 
judicial, cal fer esment als antecedents de més de set anys –període 2010 al 2017– 
sense cap programació de creació de nous òrgans judicials ni places judicials per 
part de l’Estat espanyol. En aquest període (2010-2017), només per RD 918/2014, de 
31 d’octubre, es van crear 21 places de magistrats en diferents seccions de les Audi-
ències Provincials i el jutjat penal núm. 2 de Tortosa.

En definitiva, no es pot qüestionar la Generalitat de Catalunya per la previsió de 
la posada en funcionament de jutjats, que són imprescindibles per minorar les càr-
regues de treball, subjectes als calendaris d’obres, quan per part de l’Administració 
de l’Estat, ni tan sols en un període de set anys, ha programat la creació de nous 
òrgans. Cal recordar que aquest període es troba, en bona part, immers en la crisi 
econòmica (2008 a 2014) i l’impacte i repercussió en les càrregues de treball en cer-
tes jurisdiccions (civil, mercantil, social,...) van col·lapsar molts jutjats, sense que es 
donés cap tipus de resposta per part de l’Administració de l’Estat.

Barcelona, 23 de desembre de 2019
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el greuge per a 
l’Administració de justícia de l’endarreriment de la posada en marxa 
de diverses unitats judicials
314-06248/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54962 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

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 314-06248/12 us in-
formo del següent:

El Govern de la Generalitat de Catalunya, coneixedor de les elevades càrregues 
de treball existents en els jutjats i tribunals del territori i en exercici de les compe-
tències establertes en l’article 105 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, ha posat 
en funcionament 16 nous jutjats i unitats judicials de seccions de l’Audiència Pro-
vincial de Barcelona, 12 de les previstes en el Reial Decret (RD) 902/2017, de 13 
d’octubre (BOE 16/10/2017) i 4 unitats de seccions de l’Audiència Provincial de les 
previstes en el RD 256/2019, de 12 d’abril. A partir del 2 de gener de 2020, el Go-
vern de la Generalitat de Catalunya posarà en funcionament quatre jutjats més: els 
de primera instància núm. 9 i 10 de Sabadell i els socials núm. 34 i 35 de Barcelona. 
En total, seran 20 noves unitats judicials.

L’ajornament de la data d’entrada en funcionament del jutjat de primera instància 
núm. 60 de Barcelona, del mercantil núm. 12 de Barcelona, del de primera instància 
núm. 8 de Reus i del social núm. 3 de Terrassa, unitats judicials previstes en el RD 
256/2019, de 12 d’abril, que havien d’entrar en funcionament el 31 de desembre de 
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2019, es deu exclusivament a la manca d’efectivitat per part del Ministeri de Justí-
cia de realitzar les transferències econòmiques necessàries per al seu desplegament.

Les programacions de creació de jutjats i places judicials a Catalunya es con-
feccionen de forma consensuada amb la Sala de Govern del Tribunal Superior de 
Catalunya, atenent les necessitats del territori i les càrregues de treball que suporten 
els jutjats i tribunals de Catalunya. En aquest sentit, les xifres parlen per si soles. 
La mitjana de l’estat de magistrats/jutges per cada 100.000 habitants és d’11,90 i a 
Catalunya aquesta dada és de 10,80. Per sota d’aquesta mitjana, acompanyen a Cata-
lunya, Andalusia, Aragó, Castella La Manxa, Comunitat Valenciana, Extremadura, 
Madrid, Múrcia, Navarra i País Basc. Per altra banda, el nombre de funcionaris que 
el Departament de Justícia destina per cada magistrat/jutge és de 8,62 funcionaris, 
xifra superior a la mitjana de l’estat que és de 8,16 funcionaris per magistrat/jutge. 
Aquesta llista, l’encapçala Madrid amb 8,88 funcionaris/magistrat, seguida del País 
Basc amb 8,80 i, en tercer lloc, Catalunya.

La conclusió és prou clara, mentre l’estat inverteix a Catalunya menys en magis-
trats/jutges, la Conselleria de Justícia destina més personal de la mitjana estatal per 
minorar aquestes càrregues de treball i buscar una resposta més ràpida en la trami-
tació dels expedients judicials. L’exemple més contraposat el trobem amb Astúries 
amb una ràtio de 15,10 magistrats/jutges per cada 100.000 habitants –3,2 punts més 
per sobre de la mitjana– i una ràtio de 7,46 funcionaris/ magistrats –0,70 punts per 
sota de la mitjana. Comunitats Autònomes més ben dotades de magistrats i jutges 
per part de l’estat i, per tant, amb una major capacitat resolutòria, han de destinar 
menys mitjans personals i recursos en els seus òrgans judicials.

La creació de nous òrgans judicials no és l’única solució per reduir pendències en 
els òrgans judicials, altres fórmules són tant o més efectives, com la necessitat d’ar-
ribar a la ràtio estatal de magistrats/jutges per cada 100.000 habitants o l’assignació 
de jutges de reforç o d’adscripció territorial en els òrgans judicials més sobrecarre-
gats. Aquestes són solucions fora de l’abast de les competències de la Generalitat de 
Catalunya que requereixen el compromís i la inversió per part de l’Administració 
de l’estat cap a la ciutadania de Catalunya.

Barcelona, 23 de desembre de 2019
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia
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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 pes 
del sector de l’automòbil en l’economia de Catalunya
311-01411/12

ANUNCI: JOSÉ MARÍA CANO NAVARRO, DEL GP CS

Reg. 53094 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 

13.01.2020

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement
José María Cano Navarro, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en co-
misión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué peso tiene en la economía de nuestra comunidad autónoma el sector del 

automóvil? Se solicita la información desglosada por: (i) volumen de negocio; (ii) 
número de puestos de trabajadores directos e indirectos; (iii) porcentaje anual sobre 
el PIB; (iv) volumen anual de importaciones; (v) volumen anual de exportaciones.

– ¿Qué peso tiene en la economía de nuestra comunidad autónoma la empresa 
Seat? Se solicita la información desglosada por: (i) volumen de negocio; (ii) número 
de puestos de trabajadores directos e indirectos; (iii) porcentaje anual sobre el PIB; 
(iv) volumen anual de importaciones; (v) volumen anual de exportaciones.

– ¿Qué peso tiene en la economía de nuestra comunidad autónoma la empresa 
Nissan? Se solicita la información desglosada por: (i) volumen de negocio; (ii) nú-
mero de puestos de trabajadores directos e indirectos; (iii) porcentaje anual sobre 
el PIB; (iv) volumen anual de importaciones; (v) volumen anual de exportaciones.

Palacio del Parlamento, 3 de diciembre de 2019
José María Cano Navarro, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pes 
de la Lliga de Futbol Professional en l’economia
311-01412/12

ANUNCI: JOSÉ MARÍA CANO NAVARRO, DEL GP CS

Reg. 53095 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 

13.01.2020

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement
José María Cano Navarro, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en co-
misión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué peso tiene en nuestra economía la Liga de Fútbol Profesional? Se solicita 

la información desglosada por: (i) volumen de negocio; (ii) número de trabajadores 
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puestos de trabajadores directos e indirectos; (iii) porcentaje anual sobre el PIB; y 
(iv) volumen anual de exportaciones.

Palacio del Parlamento, 3 de diciembre de 2019
José María Cano Navarro, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
garantiment del funcionament del Mobile Capital Barcelona del 2020
311-01413/12

ANUNCI: JOSÉ MARÍA CANO NAVARRO, DEL GP CS

Reg. 53096 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 

13.01.2020

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement
José María Cano Navarro, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en co-
misión.

Según las últimas informaciones aparecidas en prensa, el Mobile Capital Barce-
lona podría trasladarse a Lisboa en los próximos años, a causa de la inestabilidad 
existente en Cataluña. En base a ello: 

– ¿Piensa la Generalitat de Cataluña garantizar el correcto funcionamiento del 
Mobile Capital Barcelona en el 2020?

– ¿Qué medidas de movilidad llevará a cabo la Generalitat de Cataluña para ga-
rantizar el correcto funcionamiento del Mobile Capital Barcelona en el 2020?

– ¿Qué medidas de seguridad llevará a cabo la Generalitat de Cataluña para ga-
rantizar el correcto funcionamiento del Mobile Capital Barcelona en el 2020?

– ¿La Generalitat de Cataluña tiene constancia de preocupaciones del sector? 
¿Cuáles son esas preocupaciones?

– ¿Qué peso tiene en la economía de nuestra comunidad autónoma el Mobile Ca-
pital Barcelona? Se solicita la información desglosada por: (i) volumen de negocio; 
(ii) número de puestos de trabajadores directos e indirectos; (iii) porcentaje anual 
sobre el PIB; (iv) volumen anual de importaciones; (v) volumen anual de exporta-
ciones.

Palacio del Parlamento, 3 de diciembre de 2019
José María Cano Navarro, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de treballadors públics que van seguir la vaga general del 18 
d’octubre de 2019
311-01414/12

ANUNCI: JOSÉ MARÍA CANO NAVARRO, DEL GP CS

Reg. 53097 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 

13.01.2020

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement
José María Cano Navarro, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
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senta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en co-
misión.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– ¿Cuál ha sido el número de trabajadores públicos que se acogieron a la huelga 

general celebrada el 18 de octubre del 2019?
– ¿Cuál es el número total de trabajadores que acogieron a la huelga general ce-

lebrada el 18 de octubre del 2019? Se solicita la información desglosada por sectores 
y número de trabajadores.

– ¿Cuál ha sido el número de trabajadores públicos que se acogieron a la huelga 
general celebrada el 21 de diciembre del 2018?

– ¿Cuál es el número total de trabajadores que acogieron a la huelga general ce-
lebrada el 21 de diciembre del 2018? Se solicita la información desglosada por sec-
tores y número de trabajadores.

Palacio del Parlamento, 3 de diciembre de 2019
José María Cano Navarro, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
motius pels quals el president de la Generalitat no va assistir al 
lliurament dels Premis Ferrer Salat
311-01415/12

ANUNCI: JOSÉ MARÍA CANO NAVARRO, DEL GP CS

Reg. 53098 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 

13.01.2020

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement
José María Cano Navarro, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en co-
misión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuáles son los motivos por los que el Sr. Quim Torra no asistió a la entrega 

de los premios Ferrer Salat?

Palacio del Parlamento, 3 de diciembre de 2019
José María Cano Navarro, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
manera com la variació de l’1% del producte interior brut afecta 
l’ocupació
311-01416/12

ANUNCI: JOSÉ MARÍA CANO NAVARRO, DEL GP CS

Reg. 53099 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 

13.01.2020

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement
José María Cano Navarro, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en co-
misión.
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Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
Según los estudios económicos de la Generalitat: 
– ¿Cómo afecta al empleo catalán la subida o bajada del 1% de PIB? Desglose 

por número de puestos de trabajo estimado.

Palacio del Parlamento, 3 de diciembre de 2019
José María Cano Navarro, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’import 
que els fons europeus han assignat a Catalunya en el període 2012-
2019
311-01417/12

ANUNCI: JOSÉ MARÍA CANO NAVARRO, DEL GP CS

Reg. 53100 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 

13.01.2020

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement
José María Cano Navarro, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en co-
misión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es la cantidad asignada por los fondos europeos a Cataluña en el período 

2012 al 2019? Se solicita la información desglosada por años y por tipo de fondo.

Palacio del Parlamento, 3 de diciembre de 2019
José María Cano Navarro, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pes 
del programa de l’Institut de Gent Gran i Serveis Socials (Imserso) en 
l’economia
311-01418/12

ANUNCI: JOSÉ MARÍA CANO NAVARRO, DEL GP CS

Reg. 53101 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 

13.01.2020

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement
José María Cano Navarro, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en co-
misión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué peso tiene en nuestra economía el programa del IMSERSO? Se solicita la 

información desglosada por: (i) número de viajeros y (ii) número de pernoctaciones.

Palacio del Parlamento, 3 de diciembre de 2019
José María Cano Navarro, diputado GP Cs

Fascicle tercer
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de vols i de viatgers durant l’octubre i el novembre del 
període 2017-2019
311-01419/12

ANUNCI: JOSÉ MARÍA CANO NAVARRO, DEL GP CS

Reg. 53102 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 

13.01.2020

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement
José María Cano Navarro, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en co-
misión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos vuelos fueron cancelados en el mes de octubre y noviembre del 2019, 

2018 y 2017? Se solicita la información desglosada por años
– ¿Cuántos viajeros llegaron a Cataluña en el mes de octubre y noviembre del 

2019, 2018, y 2017? Se solicita la información desglosada por años
– ¿Cuántos vuelos aterrizaron en Cataluña en el mes de octubre y noviembre del 

2019, 2018 y 2017? Se solicita la información desglosada por años
– ¿Cuántos vuelos despegaron en Cataluña en el mes de octubre y noviembre del 

2019, 2018 y 2017? Se solicita la información desglosada por años

Palacio del Parlamento, 3 de diciembre de 2019
José María Cano Navarro, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
publicitat de la informació relativa a les despeses de manteniment 
del web Catalonia Votes
311-01468/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 55160 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 14.01.2020

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

En relación a la solicitud de información con número de tramitación 320-
01618/12, donde se solicitaba una copia de los gastos por mantenimiento de la web 
«CataloniaVotes» y la negativa a facilitarnos dicha información alegando que forma 
parte de un procedimiento judicial, causa estrictamente no excluyente para la pre-
sentación de dicha información,

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– De acuerdo con el principio de transparencia, ¿esta información no debería ser 

pública desde hace años?

Palacio del Parlamento, 9 de enero de 2020
Susana Beltrán García, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
activitats de les delegacions de la Generalitat a l’exterior que han 
estat objecte de control pel Govern d’Espanya
311-01469/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 55161 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 14.01.2020

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

En relación a la carta emitida por el Sr. Torra y el Sr. Albert Bosch en nombre del 
Govern de la Generalitat en fecha 11 de julio de 2019, relativa al supuesto espiona-
je del Ministerio de Exteriores al Govern de la Generalitat en las Delegaciones del 
Govern en Berlín, Ginebra y Londres, 

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– En concreto, ¿qué actividades de las Delegaciones Exteriores han sido supues-

tamente objeto de control por parte del Gobierno de España?

Palacio del Parlamento, 8 de enero de 2020
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
informes que envia al Govern d’Espanya amb relació a les activitats 
de les delegacions de la Generalitat a l’exterior
311-01470/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 55162 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 14.01.2020

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

En relación a la carta emitida por el Sr. Torra y el Sr. Albert Bosch en nombre del 
Govern de la Generalitat en fecha 11 de julio de 2019, relativa al supuesto espiona-
je del Ministerio de Exteriores al Govern de la Generalitat en las Delegaciones del 
Govern en Berlín, Ginebra y Londres, 

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué tipo de informes envía el Govern de la Generalitat al Gobierno de España 

sobre la actividad de las Delegaciones Exteriores de la Generalitat para preservar los 
principios que deben regir la Acción Exterior de las Comunidades Autónomas Espa-
ñolas como Cataluña, como la lealtad, la transparencia, la unidad de acción exterior 
y la coordinación con el Gobierno de España?

Palacio del Parlamento, 8 de enero de 2020
Susana Beltrán García, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
suposades accions d’espionatge del Govern d’Espanya a delegacions 
de la Generalitat a l’exterior que podrien afectar ciutadans, 
funcionaris o territoris de tercers països
311-01471/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 55163 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 14.01.2020

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

En relación a la carta emitida por el Sr. Torra y el Sr. Albert Bosch en nombre del 
Govern de la Generalitat en fecha 11 de julio de 2019, relativa al supuesto espiona-
je del Ministerio de Exteriores al Govern de la Generalitat en las Delegaciones del 
Govern en Berlín, Ginebra y Londres, 

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿A qué acciones en concreto se refieren el Govern de la Generalitat en la car-

ta cuando dicen que el Gobierno de España con su «espionaje» podría afectar a los 
ciudadanos o a los funcionarios públicos o incluso al territorio de terceros países?

Palacio del Parlamento, 8 de enero de 2020
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
els motius pels quals no dialoga amb el partit de l’oposició que 
dissenteix del contingut de cartes enviades a l’estranger com la 
relativa a suposades accions d’espionatge del Govern d’Espanya a 
delegacions de la Generalitat a l’exterior
311-01472/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 55164 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 14.01.2020

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

En relación a la carta emitida por el Sr. Torra y el Sr. Albert Bosch en nombre del 
Govern de la Generalitat en fecha 11 de julio de 2019, relativa al supuesto espiona-
je del Ministerio de Exteriores al Govern de la Generalitat en las Delegaciones del 
Govern en Berlín, Ginebra y Londres, 

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– El Govern de la Generalitat reiteradamente menciona el diálogo como forma 

de resolver las cuestiones políticas, ¿por qué no dialogan en el Parlament de Catalu-



BOPC 511
20 de gener de 2020

3.25.15. Preguntes per escrit 101 

ña con el principal partido de la oposición, que disiente radicalmente del contenido 
de las cartas como ésta que Uds. envían al extranjero?

Palacio del Parlamento, 8 de enero de 2020
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si 
considera la cooperació entre Alemanya i Catalunya, que la seva 
carta enviada a l’estranger demana d’enfortir, és una cooperació 
entre iguals
311-01473/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 55165 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 14.01.2020

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

En relación a la carta emitida por el Sr. Torra y el Sr. Albert Bosch en nombre del 
Govern de la Generalitat en fecha 11 de julio de 2019, relativa al supuesto espiona-
je del Ministerio de Exteriores al Govern de la Generalitat en las Delegaciones del 
Govern en Berlín, Ginebra y Londres, 

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– El Govern de la Generalitat menciona en su carta la voluntad de fortalecer la 

cooperación entre Alemania y Cataluña, ¿les parece que es una cooperación entre 
iguales?

Palacio del Parlamento, 8 de enero de 2020
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió prevista 
per a preservar el patrimoni de Tarragona
314-06407/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CATECP

Reg. 54645 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada, Concepción Abellán Carretero, diputada 

del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que establei-
xen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta se-
güent, per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
A través d’un estudi impulsat per la Direcció General de Patrimoni Cultural de 

la Generalitat, realitzat durant 2017 i 2018, va ser lliurat a l’organisme el mes de 
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març, però, no obstant això, no se li va fer arribar a l’Ajuntament de Tarragona fins 
al 25 de novembre.

L’estudi va analitzar l’estat del conjunt arqueològic de Tarraco, on es va alertar 
de situacions com la de la muralla romana i el seu risc de col·lapse d’uns 350 me-
tres. Apuntant a més que, en set sectors en què està dividit el mur hi ha zones que 
presenten «alteracions del comportament estructural que poden suposar un risc de 
col·lapse».

– Quina és la inversió prevista per a preservar el patrimoni de l’única ciutat ca-
talana que és patrimoni de la humanitat?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2019
Yolanda López Fernández, Concepción Abellán Carretero, diputades, GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals no va actuar abans amb relació als problemes de l’estat del 
patrimoni de Tarragona
314-06408/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CATECP

Reg. 54646 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada, Concepción Abellán Carretero, diputada 

del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que establei-
xen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta se-
güent, per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
A través d’un estudi impulsat per la Direcció General de Patrimoni Cultural de 

la Generalitat, realitzat durant 2017 i 2018, va ser lliurat a l’organisme el mes de 
març, però, no obstant això, no se li va fer arribar a l’Ajuntament de Tarragona fins 
al 25 de novembre.

L’estudi va analitzar l’estat del conjunt arqueològic de Tarraco, on es va aler-tar 
de situacions com la de la muralla romana i el seu risc de col·lapse d’uns 350 me-
tres. Apuntant a més que, en set sectors en què està dividit el mur hi ha zones que 
presenten «alteracions del comportament estructural que poden suposar un risc de 
col·lapse».

– Si el Govern tenia coneixement des del mes de març sobre els problemes de 
l’estat del Patrimoni de Tarragona, com el de la muralla romana, quins són els mo-
tius que li van impedir actuar abans?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2019
Yolanda López Fernández, Concepción Abellán Carretero, diputades, GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals no va avisar l’Ajuntament de Tarragona amb relació a l’informe 
que exposava la situació del patrimoni de Tarragona
314-06409/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CATECP

Reg. 54647 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada, Concepción Abellán Carretero, diputada 

del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que establei-
xen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta se-
güent, per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
A través d’un estudi impulsat per la Direcció General de Patrimoni Cultural de la 

Generalitat, realitzat durant 2017 i 2018, va ser lliurat a l’organisme el mes de març, 
però, no obstant això, no se li va fer arribar a l’Ajuntament de Tarragona fins al 25 
de novembre.

L’estudi va analitzar l’estat del conjunt arqueològic de Tarraco, on es va aler-tar 
de situacions com la de la muralla romana i el seu risc de col·lapse d’uns 350 me-
tres. Apuntant a més que, en set sectors en què està dividit el mur hi ha zones que 
presenten «alteracions del comportament estructural que poden suposar un risc de 
col·lapse».

– Per què la Generalitat va trigar des de març a novembre en avisar a l’Ajunta-
ment de Tarragona sobre l’informe que alertava de la greu situació del Patrimoni de 
Tarragona?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2019
Yolanda López Fernández, Concepción Abellán Carretero, diputades, GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius del canvi 
de criteri per a l’atorgament de la subvenció del Ministeri de Foment 
per al pagament del lloguer de l’habitatge a sectors en risc d’exclusió 
social
314-06410/12

FORMULACIÓ: ROSA MARIA IBARRA OLLÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 54725 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlament
Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, Raúl Moreno Montaña, 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.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Per quins motius ha canviat el Govern el criteri a l’hora d’atorgar la subvenció 

(MIFO) per al pagament del lloguer per facilitar l’accés i la permanència en un ha-
bitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d’exclusió social?

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2019
Rosa Maria Ibarra Ollé, Raúl Moreno Montaña, diputats, GP PSC-Units



BOPC 511
20 de gener de 2020

3.25.15. Preguntes per escrit 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones afectades pel canvi de criteri per a l’atorgament de la 
subvenció del Ministeri de Foment per al pagament del lloguer de 
l’habitatge a sectors en risc d’exclusió social
314-06411/12

FORMULACIÓ: ROSA MARIA IBARRA OLLÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 54726 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlament
Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, Raúl Moreno Montaña, 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.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– A quantes persones afecta el canvi de criteri a l’hora d’atorgar la subvenció 

(MIFO) per al pagament del lloguer per facilitar l’accés i la permanència en un ha-
bitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d’exclusió social?

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2019
Rosa Maria Ibarra Ollé, Raúl Moreno Montaña, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la solució per a 
les persones i les famílies que han quedat excloses de la subvenció 
del Ministeri de Foment per al pagament del lloguer de l’habitatge a 
sectors en risc d’exclusió social pel canvi de criteri per a atorgar-la
314-06412/12

FORMULACIÓ: ROSA MARIA IBARRA OLLÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 54727 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlament
Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, Raúl Moreno Montaña, 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.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quina solució se’ls donarà a les persones i les famílies que han quedat excloses 

pel canvi de criteri a l’hora d’atorgar les subvencions (MIFO) per al pagament del 
lloguer per facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a 
sectors de població en risc d’exclusió social?

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2019
Rosa Maria Ibarra Ollé, Raúl Moreno Montaña, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha comunicat 
als sol·licitants el canvi de criteri per a l’atorgament de la subvenció 
del Ministeri de Foment per al pagament del lloguer de l’habitatge a 
sectors en risc d’exclusió social
314-06413/12

FORMULACIÓ: ROSA MARIA IBARRA OLLÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 54728 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlament
Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, Raúl Moreno Montaña, 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.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Ha comunicat el Govern el canvi de criteri als sol·licitants de les subvencions 

(MIFO) per al pagament del lloguer per facilitar l’accés i la permanència en un ha-
bitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d’exclusió social?

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2019
Rosa Maria Ibarra Ollé, Raúl Moreno Montaña, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost 
destinat el 2018 i el 2019 a les subvencions del Ministeri de Foment 
per al pagament del lloguer de l’habitatge a sectors en risc d’exclusió 
social
314-06414/12

FORMULACIÓ: ROSA MARIA IBARRA OLLÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 54729 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlament
Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, Raúl Moreno Montaña, 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.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el pressupost destinat a les subvencions (MIFO) per al pagament del 

lloguer per facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a 
sectors de població en risc d’exclusió social els anys 2018 i 2019?

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2019
Rosa Maria Ibarra Ollé, Raúl Moreno Montaña, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
manifestacions i concentracions no comunicades al Departament 
d’Interior del setembre al desembre del 2019
314-06415/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 54840 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Matías Alonso Ruiz, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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

Durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántas manifestaciones y/o concentraciones se han producido y no han sido 

comunicadas al Departament d’Interior?

Palacio del Parlamento, 18 de diciembre de 2019 
Matías Alonso Ruiz, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’identificacions i denúncies fetes pels Mossos d’Esquadra amb 
relació a les manifestacions i concentracions que han tingut lloc del 
14 d’octubre de 2019 ençà
314-06416/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 54841 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Matías Alonso Ruiz, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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

En relación a las continuas manifestaciones y/o concentraciones, incluso ilegales, 
ocurridas desde el día 14 de octubre de 2019, 

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántas identificaciones se produjeron por parte de los Agentes del Cuerpo 

de Mossos d’Esquadra?
– ¿Cuántas denuncias han sido cursadas por parte de los Agentes del Cuerpo de 

Mossos d’Esquadra?

Palacio del Parlamento, 18 de diciembre de 2019 
Matías Alonso Ruiz, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les denúncies 
i sancions amb relació a les manifestacions i concentracions 
convocades per Tsunami Democràtic del 14 d’octubre de 2019 ençà
314-06417/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 54842 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Matías Alonso Ruiz, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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

En relación a las continuas manifestaciones y/o concentraciones ocurridas desde 
el día 14 de octubre de 2019 convocadas por Tsunami Democràtic,

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántas denuncias han sido tramitadas por la autoridad gubernativa?
– ¿Cuántas de estas denuncias se han resuelto con la correlativa sanción confor-

me a derecho?
– ¿Por qué ilícitos se les ha condenado?
– ¿Cuál ha sido el montante global de las sanciones impuestas?

Palacio del Parlamento, 18 de diciembre de 2019 
Matías Alonso Ruiz, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
de denúncies arxivades amb relació a les manifestacions i 
concentracions que han tingut lloc del 14 d’octubre de 2019 ençà
314-06418/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 54843 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Matías Alonso Ruiz, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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

En relación a las continuas manifestaciones y/o concentraciones ocurridas desde 
el día 14 de octubre de 2019 convocadas por Tsunami Democràtic, 

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántas denuncias han sido archivadas en relación a las manifestaciones 

y/o concentraciones ocurridas por motivo de la Sentencia del Tribunal Supremo 
459/2019, de 14 de octubre?

Palacio del Parlamento, 18 de diciembre de 2019 
Matías Alonso Ruiz, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable 
de l’aturada de servei del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112 durant els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 
d’agost de 2017
314-06419/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 54855 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlament
Matías Alonso Ruiz, diputat, Jean Castel Sucarrat, diputat, Carlos Sánchez Mar-

tín, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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 relació als atemptats que van succeir a Barcelona i a Cambrils en data 17 
d’agost de 2017:

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin responsable del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 de 

Catalunya dóna l’ordre per activar un contestador automàtic en ple atemptat?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2019
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputats, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’abast territorial 
de l’aturada de servei del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112 durant els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 
d’agost de 2017
314-06420/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 54856 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlament
Matías Alonso Ruiz, diputat, Jean Castel Sucarrat, diputat, Carlos Sánchez Mar-

tín, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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 relació als atemptats terroristes que van succeir a Barcelona i a Cambrils en 
data 17 d’agost de 2017,

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Aquesta ordre va ser conjunta tant per el Centre d’Atenció i Gestió de Truca-

des d’Urgència 112 de Barcelona com per el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112 de Cambrils?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2019
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputats, GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de 
l’aturada de servei del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112 durant els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 
d’agost de 2017
314-06421/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 54857 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlament
Matías Alonso Ruiz, diputat, Jean Castel Sucarrat, diputat, Carlos Sánchez Mar-

tín, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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 relació als atemptats terroristes que van succeir a Barcelona i a Cambrils en 
data 17 d’agost de 2017,

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Perquè va fallar el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Bar-

celona?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2019
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputats, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol seguit 
pel Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 per a 
gestionar l’emergència dels atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 
d’agost de 2017
314-06422/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 54858 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlament
Matías Alonso Ruiz, diputat, Jean Castel Sucarrat, diputat, Carlos Sánchez Mar-

tín, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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 relació als atemptats terroristes que van succeir a Barcelona i a Cambrils en 
data 17 d’agost de 2017,

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin protocol va seguir el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 

112 per gestionar aquesta gran emergència? El poden aportar?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2019
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputats, GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per evitar futures aturades de servei del Centre d’Atenció i 
Gestió de Trucades d’Urgència 112
314-06423/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 54859 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlament
Matías Alonso Ruiz, diputat, Jean Castel Sucarrat, diputat, Carlos Sánchez Mar-

tín, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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 relació als atemptats que van succeir a Barcelona i a Cambrils en data 17 
d’agost de 2017:

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures tècniques i humanes s’han pres per evitar en un futur l’aturada 

del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112?
Palau del Parlament, 19 de desembre de 2019
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputats, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
responsables que es van incorporar al Centre d’Atenció i Gestió 
de Trucades d’Urgència 112 la tarda dels atemptats de Barcelona i 
Cambrils del 17 d’agost de 2017
314-06424/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 54860 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlament
Matías Alonso Ruiz, diputat, Jean Castel Sucarrat, diputat, Carlos Sánchez Mar-

tín, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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 relació als atemptats que van succeir a Barcelona i a Cambrils en data 17 
d’agost de 2017:

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quants responsables del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 

Catalunya es van incorporar al seu lloc de treball la tarda de l atemptat?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2019
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputats, GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable 
de la sala de Barcelona del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112 durant els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 
d’agost de 2017
314-06425/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 54861 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlament
Matías Alonso Ruiz, diputat, Jean Castel Sucarrat, diputat, Carlos Sánchez Mar-

tín, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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 relació als atemptats que van succeir a Barcelona i a Cambrils en data 17 
d’agost de 2017:

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Qui comandava la sala del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 

112 Catalunya a Barcelona?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2019
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputats, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable 
màxim del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 
durant els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
314-06426/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 54862 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlament
Matías Alonso Ruiz, diputat, Jean Castel Sucarrat, diputat, Carlos Sánchez Mar-

tín, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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 relació als atemptats que van succeir a Barcelona i a Cambrils en data 17 
d’agost de 2017:

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Qui era el màxim responsable del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Ur-

gència 112 durant l’atemptat?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2019
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputats, GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
trucades rebudes a Barcelona pel Centre d’Atenció i Gestió de 
Trucades d’Urgència 112 la tarda dels atemptats de Barcelona i 
Cambrils del 17 d’agost de 2017
314-06427/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 54875 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlament
Matías Alonso Ruiz, diputat, Jean Castel Sucarrat, diputat, Carlos Sánchez Mar-

tín, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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 relació als atemptats que van succeir a Barcelona i a Cambrils en data 17 
d’agost de 2017:

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quantes trucades van entrar en el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Ur-

gència 112 de Catalunya de Barcelona entre les 17h55 i les 18h25?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2019
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputats, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la notificació 
d’informació amb relació a l’aturada de servei del Centre d’Atenció 
i Gestió de Trucades d’Urgència 112 durant els atemptats de 
Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
314-06428/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 54876 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlament
Matías Alonso Ruiz, diputat, Jean Castel Sucarrat, diputat, Carlos Sánchez Mar-

tín, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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 relació als atemptats que van succeir a Barcelona i a Cambrils en data 17 
d’agost de 2017:

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– En quin moment va tenir coneixement que el Centre d’Atenció i Gestió de Tru-

cades d’Urgència 112 de Barcelona havia patit una aturada?
– Quin motiu li van donar per explicar la inoperativitat del Centre d’Atenció i 

Gestió de Trucades d’Urgència 112 de Barcelona en ple atemptat?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2019
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputats, GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de 
l’aturada de servei del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112 durant els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 
d’agost de 2017
314-06429/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 54877 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlament
Matías Alonso Ruiz, diputat, Jean Castel Sucarrat, diputat, Carlos Sánchez Mar-

tín, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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 relació als atemptats que van succeir a Barcelona i a Cambrils en data 17 
d’agost de 2017:

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Saben exactament què va fallar per a deixar el Centre d’Atenció i Gestió de 

Trucades d’Urgència 112 de Catalunya sense accés per als ciutadans?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2019
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputats, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la forma en què 
es va resoldre l’aturada de servei del Centre d’Atenció i Gestió 
de Trucades d’Urgència 112 durant els atemptats de Barcelona i 
Cambrils del 17 d’agost de 2017
314-06430/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 54878 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlament
Matías Alonso Ruiz, diputat, Jean Castel Sucarrat, diputat, Carlos Sánchez Mar-

tín, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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 relació als atemptats que van succeir a Barcelona i a Cambrils en data 17 
d’agost de 2017:

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
En relació amb l’aturada que va patir el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 

d’Urgència 112 de Catalunya,
– Com és que la incidència es va resoldre sense la intervenció de cap tècnic in-

formàtic?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2019
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputats, GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’activació d’un 
contestador automàtic com a possible causa de l’aturada de servei 
del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 durant els 
atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
314-06431/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 54879 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlament
Matías Alonso Ruiz, diputat, Jean Castel Sucarrat, diputat, Carlos Sánchez Mar-

tín, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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 relació als atemptats que van succeir a Barcelona i a Cambrils en data 17 
d’agost de 2017:

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
En relació amb l’aturada que va patir el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 

d’Urgència 112 de Catalunya,
– Va ser l’activació d’un contestador automàtic el que va bloquejar l’accés dels 

ciutadans al Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2019
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputats, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el possible ús 
dissuasiu pel Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 
d’un contestador automàtic en situacions d’emergència general
314-06432/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 54880 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlament
Matías Alonso Ruiz, diputat, Jean Castel Sucarrat, diputat, Carlos Sánchez Mar-

tín, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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 relació als atemptats que van succeir a Barcelona i a Cambrils en data 17 
d’agost de 2017:

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
En relació amb l’aturada que va patir el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 

d’Urgència 112 de Catalunya,
– És habitual en una situació d’emergència general activar un contestador auto-

màtic amb finalitat dissuasiva per limitar l’ús del servei Centre d’Atenció i Gestió 
de Trucades d’Urgència 112?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2019
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputats, GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol que 
regula possibles aturades de servei del Centre d’Atenció i Gestió de 
Trucades d’Urgència 112
314-06433/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 54881 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlament
Matías Alonso Ruiz, diputat, Jean Castel Sucarrat, diputat, Carlos Sánchez Mar-

tín, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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 relació als atemptats que van succeir a Barcelona i a Cambrils en data 17 
d’agost de 2017:

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
En relació amb l’aturada que va patir el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 

d’Urgència 112 de Catalunya,
– Quin protocol intern indica l’ús d’aquesta eina?
– Sota quines instruccions es pot fer ús d’aquesta eina?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2019
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputats, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable i 
l’abast territorial de l’aturada de servei del Centre d’Atenció i Gestió 
de Trucades d’Urgència 112 durant els atemptats de Barcelona i 
Cambrils del 17 d’agost de 2017
314-06434/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 54882 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlament
Matías Alonso Ruiz, diputat, Jean Castel Sucarrat, diputat, Carlos Sánchez Mar-

tín, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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 relació als atemptats que van succeir a Barcelona i a Cambrils en data 17 
d’agost de 2017:

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
En relació amb l’aturada que va patir el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 

d’Urgència 112 de Catalunya,
– Qui dona l’ordre d’activar aquests sistemes dissuasius?
– L’ordre implicava el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 de 

Reus i el de Barcelona?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2019
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputats, GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació a Reus 
de l’aturada de servei del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112 durant els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 
d’agost de 2017
314-06435/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 54883 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlament
Matías Alonso Ruiz, diputat, Jean Castel Sucarrat, diputat, Carlos Sánchez Mar-

tín, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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 relació als atemptats que van succeir a Barcelona i a Cambrils en data 17 
d’agost de 2017:

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
En relació amb l’aturada que va patir el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 

d’Urgència 112 de Catalunya,
– Sap si al Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 de Reus es va 

activar algun contestador?
– Hi va haver alguna incidència tècnica?
– Les trucades van continuar entrant?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2019
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputats, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les possibles 
trucades en espera en iniciar-se a Barcelona l’aturada de servei 
del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 durant els 
atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
314-06436/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 54884 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlament
Matías Alonso Ruiz, diputat, Jean Castel Sucarrat, diputat, Carlos Sánchez Mar-

tín, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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 relació als atemptats que van succeir a Barcelona i a Cambrils en data 17 
d’agost de 2017:

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
En relació amb l’aturada que va patir el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 

d’Urgència 112 de Catalunya,
– Sap si hi havia cues i per tant trucades a l’espera en el moment que s’activa el 

contestador del centre de Barcelona?
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– Posteriorment a l’activació del contestador, ¿tenen establert fer una prova de 
comprovació de la seva correcta instal·lació?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2019
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputats, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el moment en què 
es va detectar l’aturada de servei del Centre d’Atenció i Gestió 
de Trucades d’Urgència 112 durant els atemptats de Barcelona i 
Cambrils del 17 d’agost de 2017
314-06437/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 54885 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlament
Matías Alonso Ruiz, diputat, Jean Castel Sucarrat, diputat, Carlos Sánchez Mar-

tín, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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 relació als atemptats que van succeir a Barcelona i a Cambrils en data 17 
d’agost de 2017:

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
En relació amb l’aturada que va patir el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 

d’Urgència 112 de Catalunya,
– En quin moment s’adona el tècnic de sala que no entren trucades i que el Cen-

tre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 té un problema?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2019
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputats, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la presència d’un 
comandament superior hauria permès detectar més ràpidament 
l’aturada de servei del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112 durant els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 
d’agost de 2017
314-06438/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 54886 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlament
Matías Alonso Ruiz, diputat, Jean Castel Sucarrat, diputat, Carlos Sánchez Mar-

tín, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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 relació als atemptats que van succeir a Barcelona i a Cambrils en data 17 
d’agost de 2017:

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
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En relació amb l’aturada que va patir el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112 de Catalunya,

– Creu que si el tècnic de sala hagués tingut la supervisió de un comandament 
superior, el bloqueig del centre s’hagués detectat abans i per tant, no hagués tingut 
conseqüències per a la població?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2019
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputats, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol 
d’actuació del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 
112 en cas de grans emergències com els atemptats de Barcelona i 
Cambrils del 17 d’agost de 2017
314-06439/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 54889 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlament
Matías Alonso Ruiz, diputat, Jean Castel Sucarrat, diputat, Carlos Sánchez Mar-

tín, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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 relació als atemptats que van succeir a Barcelona i a Cambrils en data 17 
d’agost de 2017:

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Existeix un protocol d’operativa a seguir per el Centre d’Atenció i Gestió de 

Trucades d’Urgència 112 de Catalunya en cas de grans emergències? En cas de res-
posta afirmativa, 

– El poden aportar?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2019
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputats, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les instruccions que 
va seguir el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 
de Catalunya durant els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 
d’agost de 2017
314-06440/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 54890 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlament
Matías Alonso Ruiz, diputat, Jean Castel Sucarrat, diputat, Carlos Sánchez Mar-

tín, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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 relació als atemptats que van succeir a Barcelona i a Cambrils en data 17 
d’agost de 2017:
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Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– En quines instruccions es va basar el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 

d’Urgència 112 de Catalunya per actuar el dia dels atemptats?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2019
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputats, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació del 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 durant els 
atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017 i la data de 
nomenament de Joan Delort i Menal com a director d’aquest servei
314-06441/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 54891 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlament
Matías Alonso Ruiz, diputat, Jean Castel Sucarrat, diputat, Carlos Sánchez Mar-

tín, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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 relació als atemptats que van succeir a Barcelona i a Cambrils el dia 17 
d’agost de 2017:

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Des de quina data és el màxim responsable del Servei d’Emergències 112 el Sr. 

Joan Delort i Menal?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2019
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputats, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment 
previst per a garantir la presència de responsables en el Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 en cas de grans 
emergències com els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 
d’agost de 2017
314-06442/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 54892 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlament
Matías Alonso Ruiz, diputat, Jean Castel Sucarrat, diputat, Carlos Sánchez Mar-

tín, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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 relació als atemptats que van succeir a Barcelona i a Cambrils el dia 17 
d’agost de 2017:

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
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– Quin procediment tenen previst per a la incorporació dels responsables del 
personal del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència per a grans emer-
gències?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2019
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputats, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presència de 
responsables en el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 
112 durant els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
314-06443/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 54893 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlament
Matías Alonso Ruiz, diputat, Jean Castel Sucarrat, diputat, Carlos Sánchez Mar-

tín, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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 relació als atemptats que van succeir a Barcelona i a Cambrils el dia 17 
d’agost de 2017:

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Li consta al Govern que es presentés algun superior jeràrquic del Centre 

d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència per a coordinar la situació d’emergència 
a les sales 112?

– Quants responsables de l’empresa Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Ur-
gència es van incorporar als centres 112 de Barcelona i de Reus durant l’atemptat?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2019
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputats, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació del 
director del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 
durant els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
314-06444/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 54894 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlament
Matías Alonso Ruiz, diputat, Jean Castel Sucarrat, diputat, Carlos Sánchez Mar-

tín, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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 relació als atemptats que van succeir a Barcelona i a Cambrils el dia 17 
d’agost de 2017:

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
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– Considera el Govern que el Sr. Joan Delort i Menal estava en contacte directe i 
permanent amb els Tècnics de Sala del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Ur-
gència 112 de Barcelona i de Reus?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2019
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputats, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’ordres 
directes donades pel director del Centre d’Atenció i Gestió de 
Trucades 112 durant els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 
d’agost de 2017
314-06445/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 54895 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlament
Matías Alonso Ruiz, diputat, Jean Castel Sucarrat, diputat, Carlos Sánchez Mar-

tín, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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 relació als atemptats que van succeir a Barcelona i a Cambrils el dia 17 
d’agost de 2017:

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Li consta al Govern quantes ordres directes va donar el Sr. Joan Delort i Menal 

com a màxim responsable del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 112?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2019
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputats, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la necessitat de 
la presència dels responsables del Centre d’Atenció i Gestió de 
Trucades d’Urgència 112 en cas de grans emergències com els 
atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
314-06446/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 54896 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlament
Matías Alonso Ruiz, diputat, Jean Castel Sucarrat, diputat, Carlos Sánchez Mar-

tín, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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 relació als atemptats que van succeir a Barcelona i a Cambrils el dia 17 
d’agost de 2017:

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
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– Considera el Govern que és pràctica habitual en una emergència general no 
comparèixer als centres de treball i fer seguiments telefònics?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2019
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputats, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la representació 
de la Generalitat en les reunions de la comissió sectorial de 
l’Administració de l’Estat en matèria d’administració electrònica
314-06447/12

FORMULACIÓ: MUNIA FERNÁNDEZ-JORDÁN CELORIO, DEL GP CS

Reg. 54913 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Munia Fernández-Jordán Celorio, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parla-
mento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

La Comisión Sectorial de la Administración Electrónica és el órgano técnico 
presidido por el secretario general de Administración Digital del Ministerio de Polí-
tica Territorial y Función Pública para la cooperación de la Administración General 
del Estado, de las administraciones de las Comunidades Autónomas y de las entida-
des que integran la Administración Local en materia de administración electrònica.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Quién es el director general que acude a la comisión mencionada en nombre 

de la Generalitat de Cataluña?
2. ¿Cuál es el calendario de las reuniones a las que ha sido convocado? ¿A cuán-

tas ha asistido desde junio del 2018?

Palacio del Parlamento, 20 de diciembre de 2019
Munia Fernández-Jordán Celorio, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presència de 
simbologia independentista a l’Escola de Preixens (Noguera)
314-06448/12

FORMULACIÓ: DAVID BERTRAN ROMÁN, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 54912 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlament
David Bertran Román, diputat, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Re-
glament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contes-
tada amb resposta escrita.

Atès que en data 18 de desembre de 2019 hem tingut coneixement de signes po-
lítics independentistes al Col·legi d’Educació Infantil i Primària de Preixens, Zona 
Escolar Rural El Sió, a la província de Lleida.
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Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
1. Quines mesures ha pres el Sr. Bargalló i el Departament d’Educació per evi-

tar aquesta acció d’adoctrinament polític al Col·legi d’Educació Infantil i Primària 
de Preixens?

2. Quines accions d’aquest tipus ha detectat la Inspecció Educativa en altres cen-
tres educatius arreu del territori català?

3. Pot continuar afirmant el Sr. Bargalló que avui dia no s’adoctrina políticament 
als menors en els centres educatius catalans?

Palau del Parlament, 23 de desembre de 2019
David Bertran Román, Sonia Sierra Infante, diputados, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració de 
l’acord de Ryanair amb els treballadors de l’aeroport de Girona en 
vista que els nous contractes incompleixen normativa laboral i de 
prevenció de riscos
314-06449/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 54969 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
La setmana passada la Conselleria de Treball, Assumptes Socials i Famílies de 

la Generalitat va fer públic un informe de la Inspecció de Treball de Catalunya sobre 
l’acord de l’empresa Ryanair a l’aeroport de Girona, en el qual es destaca que diver-
ses clàusules dels nous contractes fixos-discontinus incompleix la normativa laboral 
i de prevenció de riscos laborals.

– Continua considerant el Govern que l’acord de Ryanair amb els treballadors de 
l’aeroport de Girona continua sent una bona notícia?

Palau del Parlament, 30 de desembre de 2019
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions que 
emprendrà amb relació a la il·legalitat dels nous contractes oferts per 
Ryanair als treballadors de l’aeroport de Girona
314-06450/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 54970 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
La setmana passada la Conselleria de Treball, Assumptes Socials i Famílies de 

la Generalitat va fer públic un informe de la Inspecció de Treball de Catalunya sobre 
l’acord de l’empresa Ryanair a l’aeroport de Girona, en el qual es destaca que diver-
ses clàusules dels nous contractes fixos-discontinus incompleix la normativa laboral 
i de prevenció de riscos laborals.

– Després de conèixer la il·legalitat dels contractes que va realitzar l’empresa 
Ryanair als seus treballadors de l’aeroport de Girona, Quines accions realitzarà el 
Govern sobre aquest tema?

Palau del Parlament, 30 de desembre de 2019
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració de la 
introducció de clàusules il·legals en els nous contractes oferts per 
Ryanair als treballadors de l’aeroport de Girona
314-06451/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 54971 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
La setmana passada la Conselleria de Treball, Assumptes Socials i Famílies de 

la Generalitat va fer públic un informe de la Inspecció de Treball de Catalunya sobre 
l’acord de l’empresa Ryanair a l’aeroport de Girona, en el qual es destaca que diver-
ses clàusules dels nous contractes fixos-discontinus incompleix la normativa laboral 
i de prevenció de riscos laborals.

– Considera normal que una companyia com Ryanair obligui els pilots a signar 
contractes il·legals?

Palau del Parlament, 30 de desembre de 2019
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per 
a evitar que Ryanair i empreses similars incompleixin la normativa 
laboral
314-06452/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 54972 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
La setmana passada la Conselleria de Treball, Assumptes Socials i Famílies de 

la Generalitat va fer públic un informe de la Inspecció de Treball de Catalunya sobre 
l’acord de l’empresa Ryanair a l’aeroport de Girona, en el qual es destaca que diver-
ses clàusules dels nous contractes fixos-discontinus incompleix la normativa laboral 
i de prevenció de riscos laborals.

– Quines mesures té previstes el Govern per a evitar que empreses com Ryanair 
se saltin les normatives laborals?

Palau del Parlament, 30 de desembre de 2019
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
evitar nous talls de circulació a la carretera C-13 al Pallars Sobirà
314-06453/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 54973 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El passat divendres 27 de desembre a la tarda un despreniment de roques va 

tallar la carretera C-13, al quilòmetre 141,5, a prop de Llavorsí, al Pallars Sobirà. 
Com a conseqüència del tall, els vehicles que volien accedir a les valls d’Àneu, de 
Cardós i Ferrera (on hi ha les estacions d’esquí d’Espot, Tavascan i Virós Vallfer-
rera), van haver de fer una volta de més de tres hores a través de l’Alta Ribagorça i 
la Val d’Aran, mentre que els que desitjaven arribar a Esterri d’Àneu van haver de 
fer una ruta a través del Coll de la Creu de Perves, el túnel de Vielha i el Port de la 
Bonaigua.

Aquests fets van causar en el sector turístic del Pallars Sobirà, que representa 
el 80% de l’economia, greus pèrdues econòmiques, especialment incidents per do-
nar-se en plena campanya nadalenca.

L’episodi no és nou, ja que la carretera C-13 experimenta contínuament talls per 
despreniments, i ni les malles de protecció ni els talussos han aconseguit aturar 
aquestes incidències. El fet que 40 hores més tard s’hagi obert un pas alternatiu i 
que no es tingui previst normalitzar la via al menys transcorregudes diverses setma-
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nes, segons ha anunciat el conseller de Territori, sembla indicar que un cop més les 
comunicacions de l’Alt Pirineu no són una prioritat dins l’acció política de la conse-
lleria i que el greuge territorial seguirà ben vigent.

Davant les queixes dels empresaris i de representants polítics, el conseller ha ar-
gumentat que no és cert el menysteniment amb el territori, perquè la Generalitat ha 
invertit en la gestió de les estacions d’esquí.

Per tot plegat, interessa saber a aquesta diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures pensa prendre el Govern per acabar amb les incidències i els 

talls de circulació a la C-13?

Palau del Parlament, 30 de desembre de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la necessitat d’un 
estudi geològic del traçat de la carretera C-13 al Pallars Sobirà
314-06454/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 54974 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El passat divendres 27 de desembre a la tarda un despreniment de roques va tallar 

la carretera C-13, al quilòmetre 141,5, a prop de Llavorsí, al Pallars Sobirà. Com a 
conseqüència del tall, els vehicles que volien accedir a les valls d’Àneu, de Cardós i 
Ferrera (on hi ha les estacions d’esquí d’Espot, Tavascan i Virós Vallferrera), van ha-
ver de fer una volta de més de tres hores a través de l’Alta Ribagorça i la Val d’Aran, 
mentre que els que desitjaven arribar a Esterri d’Àneu van haver de fer una ruta a tra-
vés del Coll de la Creu de Perves, el túnel de Vielha i el Port de la Bonaigua.

Aquests fets van causar en el sector turístic del Pallars Sobirà, que representa 
el 80% de l’economia, greus pèrdues econòmiques, especialment incidents per do-
nar-se en plena campanya nadalenca.

L’episodi no és nou, ja que la carretera C-13 experimenta contínuament talls per 
despreniments, i ni les malles de protecció ni els talussos han aconseguit aturar 
aquestes incidències. El fet que 40 hores més tard s’hagi obert un pas alternatiu i 
que no es tingui previst normalitzar la via al menys transcorregudes diverses setma-
nes, segons ha anunciat el conseller de Territori, sembla indicar que un cop més les 
comunicacions de l’Alt Pirineu no són una prioritat dins l’acció política de la conse-
lleria i que el greuge territorial seguirà ben vigent.

Davant les queixes dels empresaris i de representants polítics, el conseller ha ar-
gumentat que no és cert el menysteniment amb el territori, perquè la Generalitat ha 
invertit en la gestió de les estacions d’esquí.

Per tot plegat, interessa saber a aquesta diputat i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Govern realitzar un estudi geològic al llarg del recorregut de la 

C-13, amb especial atenció als punts negres on contínuament hi ha esllavissades i 
talls de la carretera?

Palau del Parlament, 30 de desembre de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes 
econòmics dels talls de circulació a la carretera C-13 al Pallars 
Sobirà
314-06455/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 54975 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El passat divendres 27 de desembre a la tarda un despreniment de roques va 

tallar la carretera C-13, al quilòmetre 141,5, a prop de Llavorsí, al Pallars Sobirà. 
Com a conseqüència del tall, els vehicles que volien accedir a les valls d’Àneu, de 
Cardós i Ferrera (on hi ha les estacions d’esquí d’Espot, Tavascan i Virós Vallfer-
rera), van haver de fer una volta de més de tres hores a través de l’Alta Ribagorça i 
la Val d’Aran, mentre que els que desitjaven arribar a Esterri d’Àneu van haver de 
fer una ruta a través del Coll de la Creu de Perves, el túnel de Vielha i el Port de la 
Bonaigua.

Aquests fets van causar en el sector turístic del Pallars Sobirà, que representa 
el 80% de l’economia, greus pèrdues econòmiques, especialment incidents per do-
nar-se en plena campanya nadalenca.

L’episodi no és nou, ja que la carretera C-13 experimenta contínuament talls per 
despreniments, i ni les malles de protecció ni els talussos han aconseguit aturar 
aquestes incidències. El fet que 40 hores més tard s’hagi obert un pas alternatiu i 
que no es tingui previst normalitzar la via al menys transcorregudes diverses setma-
nes, segons ha anunciat el conseller de Territori, sembla indicar que un cop més les 
comunicacions de l’Alt Pirineu no són una prioritat dins l’acció política de la conse-
lleria i que el greuge territorial seguirà ben vigent.

Davant les queixes dels empresaris i de representants polítics, el conseller ha ar-
gumentat que no és cert el menysteniment amb el territori, perquè la Generalitat ha 
invertit en la gestió de les estacions d’esquí.

Per tot plegat, interessa saber a aquesta diputat i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Govern elaborar un informe sobre les afectacions d’aquestes inci-

dències viàries en l’economia del Pallars Sobirà i preveure, si s’escau, un pla d’aju-
des i compensacions a les persones i entitats afectades?

Palau del Parlament, 30 de desembre de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions en 
estacions d’esquí i en vies de comunicació a l’Alt Pirineu
314-06456/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 54976 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
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lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El passat divendres 27 de desembre a la tarda un despreniment de roques va 

tallar la carretera C-13, al quilòmetre 141,5, a prop de Llavorsí, al Pallars Sobirà. 
Com a conseqüència del tall, els vehicles que volien accedir a les valls d’Àneu, de 
Cardós i Ferrera (on hi ha les estacions d’esquí d’Espot, Tavascan i Virós Vallfer-
rera), van haver de fer una volta de més de tres hores a través de l’Alta Ribagorça i 
la Val d’Aran, mentre que els que desitjaven arribar a Esterri d’Àneu van haver de 
fer una ruta a través del Coll de la Creu de Perves, el túnel de Vielha i el Port de la 
Bonaigua.

Aquests fets van causar en el sector turístic del Pallars Sobirà, que representa 
el 80% de l’economia, greus pèrdues econòmiques, especialment incidents per do-
nar-se en plena campanya nadalenca.

L’episodi no és nou, ja que la carretera C-13 experimenta contínuament talls per 
despreniments, i ni les malles de protecció ni els talussos han aconseguit aturar 
aquestes incidències. El fet que 40 hores més tard s’hagi obert un pas alternatiu i 
que no es tingui previst normalitzar la via al menys transcorregudes diverses setma-
nes, segons ha anunciat el conseller de Territori, sembla indicar que un cop més les 
comunicacions de l’Alt Pirineu no són una prioritat dins l’acció política de la conse-
lleria i que el greuge territorial seguirà ben vigent.

Davant les queixes dels empresaris i de representants polítics, el conseller ha ar-
gumentat que no és cert el menysteniment amb el territori, perquè la Generalitat ha 
invertit en la gestió de les estacions d’esquí.

Per tot plegat, interessa saber a aquesta diputat i al seu grup parlamentari: 
– Considera el Govern que les inversions fetes en les estacions d’esquí són sufi-

cient compensació pel dèficit d’inversions en el territori en general, i en les comuni-
cacions i carreteres, en particular, de l’Alt Pirineu?

Palau del Parlament, 30 de desembre de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la normalització del 
trànsit a la carretera C-13 al Pallars Sobirà
314-06457/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 54977 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El passat divendres 27 de desembre a la tarda un despreniment de roques va 

tallar la carretera C-13, al quilòmetre 141,5, a prop de Llavorsí, al Pallars Sobirà. 
Com a conseqüència del tall, els vehicles que volien accedir a les valls d’Àneu, de 
Cardós i Ferrera (on hi ha les estacions d’esquí d’Espot, Tavascan i Virós Vallfer-
rera), van haver de fer una volta de més de tres hores a través de l’Alta Ribagorça i 
la Val d’Aran, mentre que els que desitjaven arribar a Esterri d’Àneu van haver de 
fer una ruta a través del Coll de la Creu de Perves, el túnel de Vielha i el Port de la 
Bonaigua.
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Aquests fets van causar en el sector turístic del Pallars Sobirà, que representa 
el 80% de l’economia, greus pèrdues econòmiques, especialment incidents per do-
nar-se en plena campanya nadalenca.

L’episodi no és nou, ja que la carretera C-13 experimenta contínuament talls per 
despreniments, i ni les malles de protecció ni els talussos han aconseguit aturar 
aquestes incidències. El fet que 40 hores més tard s’hagi obert un pas alternatiu i 
que no es tingui previst normalitzar la via al menys transcorregudes diverses setma-
nes, segons ha anunciat el conseller de Territori, sembla indicar que un cop més les 
comunicacions de l’Alt Pirineu no són una prioritat dins l’acció política de la conse-
lleria i que el greuge territorial seguirà ben vigent.

Davant les queixes dels empresaris i de representants polítics, el conseller ha ar-
gumentat que no és cert el menysteniment amb el territori, perquè la Generalitat ha 
invertit en la gestió de les estacions d’esquí.

Per tot plegat, interessa saber a aquesta diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina previsió exacta té el Govern de la Generalitat per a normalitzar el trànsit 

de vehicles i mercaderies al tram de la C-13 al Pallars Sobirà?

Palau del Parlament, 30 de desembre de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació 
dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Lleida amb relació a 
l’incompliment per l’empresa Alessa del deure de cobrir el servei de 
migdiada a l’Escola Josep Mañé, de Raimat (Segrià)
314-06458/12

FORMULACIÓ: MARC PARÉS FRANZI, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CATECP

Reg. 54978 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlament
Marc Parés Franzi, diputat, Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parla-

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

A l’Escola Josep Mañé cada any els nens de P3, després de dinar, han pogut fer 
la migdiada ja que l’empresa Alessa, que té l’adjudicació del servei de menjador, ha 
posat els mitjans necessaris per a que els nens poguessin descansar després de dinar.

A la reunió prèvia a l’inici del curs, es va informar a les mares i pares de que, 
com sempre s’havia fet, els nens de P3 tindrien la possibilitat de fer la migdiada. 
Quan va començar el curs actual 2019/2020, els pares van rebre la notícia de que els 
nens no dormien. Els pares van preguntar a l’escola però no els van donar resposta 
oficial fins el dia 7 d’octubre de 2019, quan van rebre un correu de la direcció de l’es-
cola indicant que enguany els nens de P3 no farien migdiada a causa de la reducció 
de personal per part d’Alessa, impossibilitant així el descans dels infants.

L’objectiu dels pares i mares és aconseguir que l’empresa adjudicatària del ser-
vei compleixi amb el plec de clàusules administratives particulars que han de regir 
l’adjudicació del servei de menjador escolar, redactades pel Consell Comarcal del 
Segrià. En aquestes clàusules s’indica clarament al punt 29.3.8 que una de les fun-
cions del personal d’atenció a l’alumnat ha de ser vetllar per la migdiada i la guarda 
durant la migdiada dels alumnes de P3.

L’empresa Alessa, amb qui els pares i mares també s’han posat en contacte, res-
pon via correu electrònic indicant que el seu client és el Consell Comarcal i que 
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estan tractant el tema amb ells. La resposta que s’ha rebut per part del Consell Co-
marcal indica que els mateixos han d’abonar la totalitat de la quota a Alessa però no 
s’han pronunciat respecte al tema de que l’empresa ha de vetllar per la migdiada i 
per la guarda durant la migdiada dels alumnes de P3. El Consell

Comarcal a més vol solucionar aquesta qüestió posant més monitors de menjador 
pagats pel Departament d’Ensenyament pel que els pares i mares creuen que estan 
pagant doblement aquest servei, a través de les quotes abonades a Alessa i a través 
dels seus impostos.

Aquest cas no és un fet aïllat ja que l’any 2017 el Govern va haver de retirar el 
Decret en el que estava treballant per a la regulació dels menjadors escolars per fal-
ta de consens amb la FAPAC intentant imposar un criteri comú a totes les escoles 
catalanes. El Decret sobre el que estava treballant el Govern deixava més encara 
la gestió dels menjadors i migdiades en mans de les empreses privades, que sovint 
incompleixen els plecs de clàusules i per tant, els drets dels infants a l’alimentació 
i al descans. A dia d’avui, aquesta qüestió segueix sense solucionar-se malgrat la 
FAPAC demana una gestió directa, pública i gratuïta del servei.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin coneixement tenen els Serveis Territorials d’Ensenyament a Lleida de 

la situació que estan patint els infants, pares i mares de l’escola de Raimat que no 
compten amb servei de migdiada malgrat en paguen el servei?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2020
Marc Parés Franzi, diputat; Susanna Segovia Sánchez, portaveu; GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació del 
Consell Comarcal del Segrià amb relació a l’incompliment per 
l’empresa Alessa del deure de cobrir el servei de migdiada a l’Escola 
Josep Mañé, de Raimat (Segrià)
314-06459/12

FORMULACIÓ: MARC PARÉS FRANZI, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CATECP

Reg. 54979 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlament
Marc Parés Franzi, diputat, Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parla-

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

A l’Escola Josep Mañé cada any els nens de P3, després de dinar, han pogut fer 
la migdiada ja que l’empresa Alessa, que té l’adjudicació del servei de men-jador, ha 
posat els mitjans necessaris per a que els nens poguessin descansar després de dinar.

A la reunió prèvia a l’inici del curs, es va informar a les mares i pares de que, 
com sempre s’havia fet, els nens de P3 tindrien la possibilitat de fer la migdi-ada. 
Quan va començar el curs actual 2019/2020, els pares van rebre la notí-cia de que 
els nens no dormien. Els pares van preguntar a l’escola però no els van donar res-
posta oficial fins el dia 7 d’octubre de 2019, quan van rebre un correu de la direcció 
de l’escola indicant que enguany els nens de P3 no farien migdiada a causa de la 
reducció de personal per part d’Alessa, impossibilitant així el descans dels infants.

L’objectiu dels pares i mares és aconseguir que l’empresa adjudicatària del ser-
vei compleixi amb el plec de clàusules administratives particulars que han de regir 
l’adjudicació del servei de menjador escolar, redactades pel Consell Comarcal del 
Segrià. En aquestes clàusules s’indica clarament al punt 29.3.8 que una de les fun-
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cions del personal d’atenció a l’alumnat ha de ser vetllar per la migdiada i la guarda 
durant la migdiada dels alumnes de P3.

L’empresa Alessa, amb qui els pares i mares també s’han posat en contacte, res-
pon via correu electrònic indicant que el seu client és el Consell Comarcal i que 
estan tractant el tema amb ells. La resposta que s’ha rebut per part del Consell Co-
marcal indica que els mateixos han d’abonar la totalitat de la quota a Alessa però 
no s’han pronunciat respecte al tema de que l’empresa ha de vetllar per la migdiada 
i per la guarda durant la migdiada dels alumnes de P3. El Consell Comarcal a més 
vol solucionar aquesta qüestió posant més moni-tors de menjador pagats pel Depar-
tament d’Ensenyament pel que els pares i mares creuen que estan pagant doblement 
aquest servei, a través de les quo-tes abonades a Alessa i a través dels seus impostos.

Aquest cas no és un fet aïllat ja que l’any 2017 el Govern va haver de retirar el 
Decret en el que estava treballant per a la regulació dels menjadors escolars per fal-
ta de consens amb la FAPAC intentant imposar un criteri comú a totes les escoles 
catalanes. El Decret sobre el que estava treballant el Govern dei-xava més encara 
la gestió dels menjadors i migdiades en mans de les empre-ses privades, que sovint 
incompleixen els plecs de clàusules i per tant, els drets dels infants a l’alimentació 
i al descans. A dia d’avui, aquesta qüestió segueix sense solucionar-se malgrat la 
FAPAC demana una gestió directa, pública i gratuïta del servei.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Té coneixement el Departament d’Ensenyament que el Consell Comarcal del 

Segrià vol augmentar la ràtio de monitors gràcies a la contribució del propi depar-
tament mentre Alessa incompleix el plec de clàusules que l’obliga a prestar el servei 
de menjador i migdiada?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2020
Marc Parés Franzi, diputat; Susanna Segovia Sánchez, portaveu; GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment del 
servei de migdiada a l’Escola Josep Mañé, de Raimat (Segrià), i a les 
altres escoles dependents dels Serveis Territorials d’Ensenyament a 
Lleida
314-06460/12

FORMULACIÓ: MARC PARÉS FRANZI, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CATECP

Reg. 54980 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlament
Marc Parés Franzi, diputat, Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parla-

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

A l’Escola Josep Mañé cada any els nens de P3, després de dinar, han pogut fer 
la migdiada ja que l’empresa Alessa, que té l’adjudicació del servei de menjador, ha 
posat els mitjans necessaris per a que els nens poguessin descansar després de dinar.

A la reunió prèvia a l’inici del curs, es va informar a les mares i pares de que, 
com sempre s’havia fet, els nens de P3 tindrien la possibilitat de fer la migdiada. 
Quan va començar el curs actual 2019/2020, els pares van rebre la notícia de que els 
nens no dormien. Els pares van preguntar a l’escola però no els van donar resposta 
oficial fins el dia 7 d’octubre de 2019, quan van rebre un correu de la direcció de l’es-
cola indicant que enguany els nens de P3 no farien migdiada a causa de la reducció 
de personal per part d’Alessa, impossibilitant així el descans dels infants.
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L’objectiu dels pares i mares és aconseguir que l’empresa adjudicatària del ser-
vei compleixi amb el plec de clàusules administratives particulars que han de regir 
l’adjudicació del servei de menjador escolar, redactades pel Consell Comarcal del 
Segrià. En aquestes clàusules s’indica clarament al punt 29.3.8 que una de les fun-
cions del personal d’atenció a l’alumnat ha de ser vetllar per la migdiada i la guarda 
durant la migdiada dels alumnes de P3.

L’empresa Alessa, amb qui els pares i mares també s’han posat en contacte, res-
pon via correu electrònic indicant que el seu client és el Consell Comarcal i que 
estan tractant el tema amb ells. La resposta que s’ha rebut per part del Consell Co-
marcal indica que els mateixos han d’abonar la totalitat de la quota a Alessa però no 
s’han pronunciat respecte al tema de que l’empresa ha de vetllar per la migdiada i 
per la guarda durant la migdiada dels alumnes de P3. El Consell

Comarcal a més vol solucionar aquesta qüestió posant més monitors de menjador 
pagats pel Departament d’Ensenyament pel que els pares i mares creuen que estan 
pagant doblement aquest servei, a través de les quotes abonades a Alessa i a través 
dels seus impostos.

Aquest cas no és un fet aïllat ja que l’any 2017 el Govern va haver de retirar el 
Decret en el que estava treballant per a la regulació dels menjadors escolars per fal-
ta de consens amb la FAPAC intentant imposar un criteri comú a totes les escoles 
catalanes. El Decret sobre el que estava treballant el Govern deixava més encara 
la gestió dels menjadors i migdiades en mans de les empreses privades, que sovint 
incompleixen els plecs de clàusules i per tant, els drets dels infants a l’alimentació 
i al descans. A dia d’avui, aquesta qüestió segueix sense solucionar-se malgrat la 
FAPAC demana una gestió directa, pública i gratuïta del servei.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Prendrà el Departament d’Ensenyament alguna mesura per garantir els drets 

dels infants, pares i mares de l’escola Josep Mañé de Raimat i de la resta d’escoles 
del territori que es troben en la mateixa situació?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2020
Marc Parés Franzi, diputat; Susanna Segovia Sánchez, portaveu; GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’escoles 
dependents dels Serveis territorials a Lleida que no tenen garantit el 
servei de migdiada per les empreses concessionàries
314-06461/12

FORMULACIÓ: MARC PARÉS FRANZI, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CATECP

Reg. 54981 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlament
Marc Parés Franzi, diputat, Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parla-

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

A l’Escola Josep Mañé cada any els nens de P3, després de dinar, han pogut fer 
la migdiada ja que l’empresa Alessa, que té l’adjudicació del servei de menjador, ha 
posat els mitjans necessaris per a que els nens poguessin descansar després de dinar.

A la reunió prèvia a l’inici del curs, es va informar a les mares i pares de que, 
com sempre s’havia fet, els nens de P3 tindrien la possibilitat de fer la migdiada. 
Quan va començar el curs actual 2019/2020, els pares van rebre la notícia de que els 
nens no dormien. Els pares van preguntar a l’escola però no els van donar resposta 
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oficial fins el dia 7 d’octubre de 2019, quan van rebre un correu de la direcció de l’es-
cola indicant que enguany els nens de P3 no farien migdiada a causa de la reducció 
de personal per part d’Alessa, impossibilitant així el descans dels infants.

L’objectiu dels pares i mares és aconseguir que l’empresa adjudicatària del ser-
vei compleixi amb el plec de clàusules administratives particulars que han de regir 
l’adjudicació del servei de menjador escolar, redactades pel Consell Comarcal del 
Segrià. En aquestes clàusules s’indica clarament al punt 29.3.8 que una de les fun-
cions del personal d’atenció a l’alumnat ha de ser vetllar per la migdiada i la guarda 
durant la migdiada dels alumnes de P3.

L’empresa Alessa, amb qui els pares i mares també s’han posat en contacte, res-
pon via correu electrònic indicant que el seu client és el Consell Comarcal i que 
estan tractant el tema amb ells. La resposta que s’ha rebut per part del Consell Co-
marcal indica que els mateixos han d’abonar la totalitat de la quota a Alessa però no 
s’han pronunciat respecte al tema de que l’empresa ha de vetllar per la migdiada i 
per la guarda durant la migdiada dels alumnes de P3. El Consell

Comarcal a més vol solucionar aquesta qüestió posant més monitors de menjador 
pagats pel Departament d’Ensenyament pel que els pares i mares creuen que estan 
pagant doblement aquest servei, a través de les quotes abonades a Alessa i a través 
dels seus impostos.

Aquest cas no és un fet aïllat ja que l’any 2017 el Govern va haver de retirar el 
Decret en el que estava treballant per a la regulació dels menjadors escolars per fal-
ta de consens amb la FAPAC intentant imposar un criteri comú a totes les escoles 
catalanes. El Decret sobre el que estava treballant el Govern deixava més encara 
la gestió dels menjadors i migdiades en mans de les empreses privades, que sovint 
incompleixen els plecs de clàusules i per tant, els drets dels infants a l’alimentació 
i al descans. A dia d’avui, aquesta qüestió segueix sense solucionar-se malgrat la 
FAPAC demana una gestió directa, pública i gratuïta del servei.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quantes escoles de les Terres de Lleida i Pirineu estan en la mateix situació 

d’incompliment per part de les empreses que presten servei de menjador i migdiada 
a les escoles?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2020
Marc Parés Franzi, diputat; Susanna Segovia Sánchez, portaveu; GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presentació d’un 
nou decret de regulació dels menjadors escolars
314-06462/12

FORMULACIÓ: MARC PARÉS FRANZI, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CATECP

Reg. 54982 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlament
Marc Parés Franzi, diputat, Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parla-

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

A l’Escola Josep Mañé cada any els nens de P3, després de dinar, han pogut fer 
la migdiada ja que l’empresa Alessa, que té l’adjudicació del servei de menjador, ha 
posat els mitjans necessaris per a que els nens poguessin descansar després de dinar.

A la reunió prèvia a l’inici del curs, es va informar a les mares i pares de que, 
com sempre s’havia fet, els nens de P3 tindrien la possibilitat de fer la migdiada. 
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Quan va començar el curs actual 2019/2020, els pares van rebre la notícia de que els 
nens no dormien. Els pares van preguntar a l’escola però no els van donar resposta 
oficial fins el dia 7 d’octubre de 2019, quan van rebre un correu de la direcció de l’es-
cola indicant que enguany els nens de P3 no farien migdiada a causa de la reducció 
de personal per part d’Alessa, impossibilitant així el descans dels infants.

L’objectiu dels pares i mares és aconseguir que l’empresa adjudicatària del ser-
vei compleixi amb el plec de clàusules administratives particulars que han de regir 
l’adjudicació del servei de menjador escolar, redactades pel Consell Comarcal del 
Segrià. En aquestes clàusules s’indica clarament al punt 29.3.8 que una de les fun-
cions del personal d’atenció a l’alumnat ha de ser vetllar per la migdiada i la guarda 
durant la migdiada dels alumnes de P3.

L’empresa Alessa, amb qui els pares i mares també s’han posat en contacte, res-
pon via correu electrònic indicant que el seu client és el Consell Comarcal i que 
estan tractant el tema amb ells. La resposta que s’ha rebut per part del Consell Co-
marcal indica que els mateixos han d’abonar la totalitat de la quota a Alessa però no 
s’han pronunciat respecte al tema de que l’empresa ha de vetllar per la migdiada i 
per la guarda durant la migdiada dels alumnes de P3. El Consell

Comarcal a més vol solucionar aquesta qüestió posant més monitors de menjador 
pagats pel Departament d’Ensenyament pel que els pares i mares creuen que estan 
pagant doblement aquest servei, a través de les quotes abonades a Alessa i a través 
dels seus impostos.

Aquest cas no és un fet aïllat ja que l’any 2017 el Govern va haver de retirar el 
Decret en el que estava treballant per a la regulació dels menjadors escolars per fal-
ta de consens amb la FAPAC intentant imposar un criteri comú a totes les escoles 
catalanes. El Decret sobre el que estava treballant el Govern deixava més encara 
la gestió dels menjadors i migdiades en mans de les empreses privades, que sovint 
incompleixen els plecs de clàusules i per tant, els drets dels infants a l’alimentació 
i al descans. A dia d’avui, aquesta qüestió segueix sense solucionar-se malgrat la 
FAPAC demana una gestió directa, pública i gratuïta del servei.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quan i amb quina participació pensa el Govern tornar a presentar un Decret 

per regular la qüestió dels mejadors escolars tenint en compte les demandes de la 
FAPAC per tal que els mateixos siguin de gestió directa, pública i gratüita i garan-
teixin el dret a l’alimentació i al descans de tots els infants que així ho necessitin?

Palau del Parlament, 2 de gener de 2020
Marc Parés Franzi, diputat; Susanna Segovia Sánchez, portaveu; GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la donació de 
maquinària de diagnòstic i tractament oncològic de la Fundació 
Amancio Ortega als hospitals catalans
314-06463/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 55067 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Jorge Soler González, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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

Referente a la donación de la Fundación Amancio Ortega en maquinaria de di-
agnóstico y tratamiento oncológico para los hospitales del territorio catalán.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
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– ¿Cuál es la fecha en la que se formalizó la donación de la Fundación Amancio 
Ortega en Cataluña?

– ¿En qué fecha se recibió el material oncológico donado por la Fundación 
Amancio Ortega?

– ¿Cuál ha sido la maquinaria y medios oncológicos que ha aportado la Funda-
ción Amancio Ortega para Cataluña?

– ¿Dónde y en qué Hospitales se han instalado o se prevé la instalación de dicha 
maquinaria oncológica?

– ¿Qué medios se han comprometido por parte de la Administración sanitaria 
para la instalación del material oncológico donado por la Fundación Amancio Or-
tega?

– ¿Cuál previsión de que dicha maquinaria donada esté completamente instalada 
y de servicios a los pacientes?

Palacio del Parlamento, 9 de enero de 2020 
Jorge Soler González, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació d’un intern 
del Centre Penitenciari Mas d’Enric el 21 i 22 de desembre de 2019
314-06464/12

FORMULACIÓ: VIDAL ARAGONÉS CHICHARRO, DEL SP CUP-CC

Reg. 55076 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlament
Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 163 
i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Al Departament de Justícia 
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
1. Quins són els motius pels quals a l’intern del Centre Penitenciari Mas d’Enric, 

Javier Gallardo Santi, se li van fer plaques durant el cap de setmana del 21 i 22 de 
desembre de 2019?

2. Si consta cap incident respecte al referit intern els dies 21 i 22 de desembre 
de 2019?

3. Quines eren les causes i motivacions perquè amb anterioritat al 21 de desem-
bre de 2019 el referit intern es trobava al DERT?

Palau del Parlament, 8 de gener de 2020
Vidal Aragonés Chicharro, diputat SP CUP-CC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què 
es faran efectives les subvencions pendents de pagament per al 
programa «Esport blanc escolar»
314-06465/12

FORMULACIÓ: MARC PARÉS FRANZI, DEL GP CATECP

Reg. 55149 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

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.

El curs 2013-2014 es va començar a implementar el programa Esport Blanc Es-
colar, primera iniciativa portada a terme per promocionar i popularitzar els esports 
d’hivern a Catalunya, en la qual a dia d’avui hi participen gairebé un centenar de 
centres d’ensenyament, bona part d’elles escoles rurals. El programa, impulsat per 
la Secretaria General de l’Esport i el Departament d’Educació, va destinat a la pro-
moció de l’esquí escolar, en les seves diferents modalitats, entre els alumnes de les 
escoles de les comarques del Pirineu.

Recentment ha transcendit que els Consells Esportius del Pallars Jussà, el Pallars 
Sobirà, l’Alta Ribagorça, la Val d’Aran, l’Alt Urgell i el Solsonès van haver d’aturar 
«provisionalment» el programa com a conseqüència dels greus endarreriments de 
pagament de les subvencions, atès que des del curs 2018 romanen pendents de pa-
gament des del Consell Català de l’Esport, organisme responsable de la seva realit-
zació. L’aturada provisional, resolta al novembre, es va desencallar quan el CCE va 
assegurar que es posaria al dia dels pagaments abans del tancament de l’any 2019, 
però, a dia d’avui, això no s’ha fet efectiu. Com a conseqüència d’aquesta situació 
es donen casos com el d’un grup d’alumnes de la ZER Alt Pallars Sobirà, que s’ha-
via de desplaçar a l’estació de muntanya de Tavascan i ha hagut d’anul·lar la sortida.

No cal dir el greu perjudici que això suposa. Ho pateixen les estacions d’esquí, 
que cada cop veuen més reduïdes les activitats que poden desenvolupar, així com 
prop de 2500 alumnes i les seves famílies que, a banda d’haver assumit i pagat una 
part de la despesa (corresponent a la quota d’inscripció i a l’assegurança), ja reben 
continues discriminacions i carències educatives pel sol fet de residir en comarques 
de muntanya.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quan es faran efectives les subvencions pendents i què té prevista fer el Govern 

de la Generalitat per solucionar aquesta situació?

Palau del Parlament, 10 de gener de 2020
Marc Parés Franzi, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a compensar els alumnes i famílies afectats per la 
manca de pagament de les subvencions per al programa «Esport 
blanc escolar»
314-06466/12

FORMULACIÓ: MARC PARÉS FRANZI, DEL GP CATECP

Reg. 55150 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

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.

El curs 2013-2014 es va començar a implementar el programa Esport Blanc Es-
colar, primera iniciativa portada a terme per promocionar i popularitzar els esports 
d’hivern a Catalunya, en la qual a dia d’avui hi participen gairebé un centenar de 
centres d’ensenyament, bona part d’elles escoles rurals. El programa, impulsat per 
la Secretaria General de l’Esport i el Departament d’Educació, va destinat a la pro-
moció de l’esquí escolar, en les seves diferents modalitats, entre els alumnes de les 
escoles de les comarques del Pirineu.

Recentment ha transcendit que els Consells Esportius del Pallars Jussà, el Pallars 
Sobirà, l’Alta Ribagorça, la Val d’Aran, l’Alt Urgell i el Solsonès van haver d’aturar 
«provisionalment» el programa com a conseqüència dels greus endarreriments de 
pagament de les subvencions, atès que des del curs 2018 romanen pendents de pa-
gament des del Consell Català de l’Esport, organisme responsable de la seva realit-
zació. L’aturada provisional, resolta al novembre, es va desencallar quan el CCE va 
assegurar que es posaria al dia dels pagaments abans del tancament de l’any 2019, 
però, a dia d’avui, això no s’ha fet efectiu. Com a conseqüència d’aquesta situació 
es donen casos com el d’un grup d’alumnes de la ZER Alt Pallars Sobirà, que s’ha-
via de desplaçar a l’estació de muntanya de Tavascan i ha hagut d’anul·lar la sortida.

No cal dir el greu perjudici que això suposa. Ho pateixen les estacions d’esquí, 
que cada cop veuen més reduïdes les activitats que poden desenvolupar, així com 
prop de 2500 alumnes i les seves famílies que, a banda d’haver assumit i pagat una 
part de la despesa (corresponent a la quota d’inscripció i a l’assegurança), ja reben 
continues discriminacions i carències educatives pel sol fet de residir en comarques 
de muntanya.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Es realitzarà algun tipus de bonificació, o altra mesura compensatòria, perquè 

els i les alumnes afectades i les seves famílies puguin veure’s rescabalats?

Palau del Parlament, 10 de gener de 2020
Marc Parés Franzi, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions de 
continuïtat del programa «Esport blanc escolar» i d’ampliació a més 
centres educatius
314-06467/12

FORMULACIÓ: MARC PARÉS FRANZI, DEL GP CATECP

Reg. 55151 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

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.

El curs 2013-2014 es va començar a implementar el programa Esport Blanc Es-
colar, primera iniciativa portada a terme per promocionar i popularitzar els esports 
d’hivern a Catalunya, en la qual a dia d’avui hi participen gairebé un centenar de 
centres d’ensenyament, bona part d’elles escoles rurals. El programa, impulsat per 
la Secretaria General de l’Esport i el Departament d’Educació, va destinat a la pro-
moció de l’esquí escolar, en les seves diferents modalitats, entre els alumnes de les 
escoles de les comarques del Pirineu.

Recentment ha transcendit que els Consells Esportius del Pallars Jussà, el Pallars 
Sobirà, l’Alta Ribagorça, la Val d’Aran, l’Alt Urgell i el Solsonès van haver d’aturar 
«provisionalment» el programa com a conseqüència dels greus endarreriments de 
pagament de les subvencions, atès que des del curs 2018 romanen pendents de pa-
gament des del Consell Català de l’Esport, organisme responsable de la seva realit-
zació. L’aturada provisional, resolta al novembre, es va desencallar quan el CCE va 
assegurar que es posaria al dia dels pagaments abans del tancament de l’any 2019, 
però, a dia d’avui, això no s’ha fet efectiu. Com a conseqüència d’aquesta situació 
es donen casos com el d’un grup d’alumnes de la ZER Alt Pallars Sobirà, que s’ha-
via de desplaçar a l’estació de muntanya de Tavascan i ha hagut d’anul·lar la sortida.

No cal dir el greu perjudici que això suposa. Ho pateixen les estacions d’esquí, 
que cada cop veuen més reduïdes les activitats que poden desenvolupar, així com 
prop de 2500 alumnes i les seves famílies que, a banda d’haver assumit i pagat una 
part de la despesa (corresponent a la quota d’inscripció i a l’assegurança), ja reben 
continues discriminacions i carències educatives pel sol fet de residir en comarques 
de muntanya.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina voluntat de continuïtat té el Govern de la Generalitat respecte aquest 

programa i, si s’escau, d’ampliació a més centres educatius?

Palau del Parlament, 10 de gener de 2020
Marc Parés Franzi, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicitat de la 
informació relativa a les despeses de manteniment del web Catalonia 
Votes
314-06468/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 55180 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

En relación a la solicitud de información con número de tramitación 320-
01618/12, donde se solicitaba una copia de los gastos por mantenimiento de la web 
«CataloniaVotes» y la negativa a facilitarnos dicha información alegando que forma 
parte de un procedimiento judicial, causa estrictamente no excluyente para la pre-
sentación de dicha información,

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– De acuerdo con el principio de transparencia, ¿esta información no debería ser 

pública desde hace años?

Palacio del Parlamento, 9 de enero de 2020 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les activitats de les 
delegacions de la Generalitat a l’exterior que han estat objecte de 
control pel Govern d’Espanya
314-06469/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 55181 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

En relación a la carta emitida por el Sr. Torra y el Sr. Albert Bosch en nombre 
del Govern de la Generalitat en fecha 11 de julio de 2019, relativa al supuesto espi-
onaje del Ministerio de Exteriores al Govern de la Generalitat en las Delegaciones 
del Govern en Berlín, Ginebra y Londres, 

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– En concreto, ¿qué actividades de las Delegaciones Exteriores han sido supues-

tamente objeto de control por parte del Gobierno de España?

Palacio del Parlamento, 9 de enero de 2020 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els informes 
que envia al Govern d’Espanya amb relació a les activitats de les 
delegacions de la Generalitat a l’exterior
314-06470/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 55182 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

En relación a la carta emitida por el Sr. Torra y el Sr. Albert Bosch en nombre 
del Govern de la Generalitat en fecha 11 de julio de 2019, relativa al supuesto espi-
onaje del Ministerio de Exteriores al Govern de la Generalitat en las Delegaciones 
del Govern en Berlín, Ginebra y Londres, 

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué tipo de informes envía el Govern de la Generalitat al Gobierno de España 

sobre la actividad de las Delegaciones Exteriores de la Generalitat para preservar 
los principios que deben regir la acción exterior de las Comunidades Autónomas 
Españolas como Cataluña como son la lealtad, transparencia, unidad de acción ex-
terior y coordinación con el Gobierno de España?

Palacio del Parlamento, 9 de enero de 2020 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les suposades 
accions d’espionatge del Govern d’Espanya a delegacions de la 
Generalitat a l’exterior que podrien afectar ciutadans, funcionaris o 
territoris de tercers països
314-06471/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 55183 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

En relación a la carta emitida por el Sr. Torra y el Sr. Albert Bosch en nombre del 
Govern de la Generalitat en fecha 11 de julio de 2019, relativa al supuesto espiona-
je del Ministerio de Exteriores al Govern de la Generalitat en las Delegaciones del 
Govern en Berlín, Ginebra y Londres, 

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿A qué acciones en concreto se refieren el Govern de la Generalitat en la car-

ta cuando dicen que el Gobierno de España con su «espionaje» podría afectar a los 
ciudadanos o a los funcionarios públicos o incluso al territorio de terceros países?

Palacio del Parlamento, 9 de enero de 2020 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius 
pels quals no dialoga amb el partit de l’oposició que dissenteix 
del contingut de cartes enviades a l’estranger com la relativa a 
suposades accions d’espionatge del Govern d’Espanya a delegacions 
de la Generalitat a l’exterior
314-06472/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 55184 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

En relación a la carta emitida por el Sr. Torra y el Sr. Albert Bosch en nombre del 
Govern de la Generalitat en fecha 11 de julio de 2019, relativa al supuesto espiona-
je del Ministerio de Exteriores al Govern de la Generalitat en las Delegaciones del 
Govern en Berlín, Ginebra y Londres, 

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– El Govern de la Generalitat reiteradamente menciona el diálogo como forma 

de resolver las cuestiones políticas, ¿por qué no dialogan en el Parlament de Catalu-
ña con el principal partido de la oposición, que disiente radicalmente del contenido 
de las cartas como ésta que uds envían al extranjero?

Palacio del Parlamento, 9 de enero de 2020 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si considera la 
cooperació entre Alemanya i Catalunya, que la seva carta enviada a 
l’estranger demana d’enfortir és una cooperació entre iguals
314-06473/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 55185 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

En relación a la carta emitida por el Sr. Torra y el Sr. Albert Bosch en nombre del 
Govern de la Generalitat en fecha 11 de julio de 2019, relativa al supuesto espiona-
je del Ministerio de Exteriores al Govern de la Generalitat en las Delegaciones del 
Govern en Berlín, Ginebra y Londres, 

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– El Govern de la Generalitat menciona en su carta la voluntad de fortalecer la 

cooperación entre Alemania y Cataluña, ¿les parece que es una cooperación entre 
iguales?

Palacio del Parlamento, 9 de enero de 2020 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs
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	314-05825/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge d’alumnes que han obtingut la plaça sol·licitada com a primera opció en els primers cursos de les diverses etapes de l’ensenyament reglat el curs 2019-2020 al Baix Penedès
	314-05826/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge d’alumnes que han obtingut la plaça sol·licitada com a primera opció en els primers cursos de les diverses etapes de l’ensenyament reglat el curs 2019-2020 al Tarragonès
	314-05827/12
	Resposta del Govern
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació de les protestes que van començar el 14 d’octubre de 2019 en l’agenda institucional
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	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les activitats amb participació de membres del Govern anul·lades arran de les protestes que van començar el 14 d’octubre de 2019
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els actes públics i les reunions dels departaments anul·lats arran de les protestes que van començar el 14 d’octubre de 2019
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de vols anul·lats, cancel·lats o endarrerits a l’aeroport de Barcelona - el Prat pels disturbis del 14 al 20 d’octubre de 2019
	314-05872/12
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els creuers afectats pels disturbis ocorreguts a Barcelona del 14 al 20 d’octubre de 2019
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	314-06160/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els cursos de reinserció social del Centre Penitenciari del Puig de les Basses
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	311-01415/12
	Anunci: José María Cano Navarro, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la manera com la variació de l’1% del producte interior brut afecta l’ocupació
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	311-01472/12
	Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si considera la cooperació entre Alemanya i Catalunya, que la seva carta enviada a l’estranger demana d’enfortir, és una cooperació entre iguals
	311-01473/12
	Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius del canvi de criteri per a l’atorgament de la subvenció del Ministeri de Foment per al pagament del lloguer de l’habitatge a sectors en risc d’exclusió social
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	314-06412/12
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	314-06413/12
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	314-06414/12
	Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de manifestacions i concentracions no comunicades al Departament d’Interior del setembre al desembre del 2019
	314-06415/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’identificacions i denúncies fetes pels Mossos d’Esquadra amb relació a les manifestacions i concentracions que han tingut lloc del 14 d’octubre de 2019 ençà
	314-06416/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les denúncies i sancions amb relació a les manifestacions i concentracions convocades per Tsunami Democràtic del 14 d’octubre de 2019 ençà
	314-06417/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies arxivades amb relació a les manifestacions i concentracions que han tingut lloc del 14 d’octubre de 2019 ençà
	314-06418/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable de l’aturada de servei del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 durant els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
	314-06419/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’abast territorial de l’aturada de servei del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 durant els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
	314-06420/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de l’aturada de servei del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 durant els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
	314-06421/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol seguit pel Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 per a gestionar l’emergència dels atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
	314-06422/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per evitar futures aturades de servei del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112
	314-06423/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de responsables que es van incorporar al Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 la tarda dels atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
	314-06424/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable de la sala de Barcelona del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 durant els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
	314-06425/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable màxim del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 durant els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
	314-06426/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de trucades rebudes a Barcelona pel Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 la tarda dels atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
	314-06427/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la notificació d’informació amb relació a l’aturada de servei del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 durant els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
	314-06428/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de l’aturada de servei del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 durant els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
	314-06429/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la forma en què es va resoldre l’aturada de servei del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 durant els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
	314-06430/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’activació d’un contestador automàtic com a possible causa de l’aturada de servei del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 durant els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
	314-06431/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el possible ús dissuasiu pel Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 d’un contestador automàtic en situacions d’emergència general
	314-06432/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol que regula possibles aturades de servei del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112
	314-06433/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable i l’abast territorial de l’aturada de servei del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 durant els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
	314-06434/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació a Reus de l’aturada de servei del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 durant els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
	314-06435/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les possibles trucades en espera en iniciar-se a Barcelona l’aturada de servei del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 durant els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
	314-06436/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el moment en què es va detectar l’aturada de servei del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 durant els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
	314-06437/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la presència d’un comandament superior hauria permès detectar més ràpidament l’aturada de servei del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 durant els atemptats de Barcelona i Cambrils del 1
	314-06438/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol d’actuació del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 en cas de grans emergències com els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
	314-06439/12
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	314-06444/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs
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	314-06449/12
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions que emprendrà amb relació a la il·legalitat dels nous contractes oferts per Ryanair als treballadors de l’aeroport de Girona
	314-06450/12
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	314-06451/12
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	314-06455/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP
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	314-06456/12
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	314-06457/12
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Lleida amb relació a l’incompliment per l’empresa Alessa del deure de cobrir el servei de migdiada a l’Escola Josep Mañé, de Raimat (Segrià)
	314-06458/12
	Formulació: Marc Parés Franzi, juntament amb una altra diputada del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació del Consell Comarcal del Segrià amb relació a l’incompliment per l’empresa Alessa del deure de cobrir el servei de migdiada a l’Escola Josep Mañé, de Raimat (Segrià)
	314-06459/12
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	314-06460/12
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	314-06461/12
	Formulació: Marc Parés Franzi, juntament amb una altra diputada del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presentació d’un nou decret de regulació dels menjadors escolars
	314-06462/12
	Formulació: Marc Parés Franzi, juntament amb una altra diputada del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la donació de maquinària de diagnòstic i tractament oncològic de la Fundació Amancio Ortega als hospitals catalans
	314-06463/12
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació d’un intern del Centre Penitenciari Mas d’Enric el 21 i 22 de desembre de 2019
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què es faran efectives les subvencions pendents de pagament per al programa «Esport blanc escolar»
	314-06465/12
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	314-06466/12
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