BUTLLETÍ OFICIAL
DEL PARL AMENT DE CATALUNYA
XII legislatura · tercer període · número 359 · divendres 14 de juny de 2019

TAU L A D E C O N T I N G U T
1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació
1.25. Preguntes al Govern
1.25.05. Preguntes orals en el Ple
Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions per a consolidar l’activitat de recerca
310-00180/12
Substanciació

13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la justificació per a l’increment de la dotació de la campanya «Fas 6 anys. Tria un llibre»
310-00181/12
Substanciació

13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els canvis en el model de
l’habitatge de lloguer
310-00182/12
Substanciació

13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Consell Català de l’Alimentació
310-00183/12
Substanciació

13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Cos de Mossos d’Esquadra
310-00185/12
Substanciació

13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els casos de corrupció a
Catalunya
310-00186/12
Substanciació

14

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’educació infantil
310-00187/12
Substanciació

14

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la gestió del sistema penitenciari
310-00188/12
Substanciació

14

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’accident al complex petroquímic de la Pobla de Mafumet
310-00189/12
Substanciació

14

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre si pensa repetir els fets del 6 i el 7 de setembre de 2017
317-00104/12
Substanciació
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre si creu
que és capaç de compaginar la lleialtat a un projecte polític amb el capteniment
institucional que correspon al càrrec de president de la Generalitat
317-00105/12
Substanciació

15

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre les
mesures urgents contra els desnonaments
317-00106/12
Substanciació

15

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la gran
inversió que suposa el supercomputador MareNostrum 5
317-00107/12
Substanciació

15

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre les
declaracions de la consellera de la Presidència de donar una resposta de país en
funció de qui acabi liderant l’Ajuntament de Barcelona
317-00108/12
Substanciació

15

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la necessitat de trobar una estratègia unitària que interpel·li el vuitanta per cent dels ciutadans
317-00109/12
Substanciació

15

1.25.15. Preguntes per escrit
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments mensuals efectuats
als centres residencials d’educació intensiva i d’acció educativa el 2018
314-01106/12
Resposta del Govern

16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions portades a terme
arran de l’ingrés d’un nadó a la unitat de cures intensives de l’Hospital de la Vall
d’Hebron amb ferides greus després d’haver patit maltractament pel seu pare
314-03524/12
Resposta del Govern

17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions portades a terme
per a prevenir casos de maltractament infantil
314-03525/12
Resposta del Govern

19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha complert el protocol d’actuacions contra el maltractament a infants i adolescents arran de l’ingrés d’un nadó
a la unitat de cures intensives de l’Hospital de la Vall d’Hebron amb ferides greus
després d’haver patit maltractament pel seu pare
314-03526/12
Resposta del Govern

20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació entre departaments
i els diferents serveis per a prevenir casos de maltractament infantil
314-03527/12
Resposta del Govern

20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions portades a terme
per les unitats de detecció i prevenció del maltractament infantil
314-03529/12
Resposta del Govern

20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els diferents serveis sociosanitaris van tenir sospites de maltractament en el cas del nadó ingressat a la unitat de
cures intensives de l’Hospital de la Vall d’Hebron amb ferides greus després d’haver
patit maltractament pel seu pare
314-03530/12
Resposta del Govern

20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà d’espera per a la
valoració dels plans individuals d’atenció en aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006,
relativa a la dependència, a Barcelona
314-03652/12
Resposta del Govern
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que reben
els ajuts o les prestacions a la dependència a Barcelona
314-03653/12
Resposta del Govern

22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la supervisió de les despeses de
personal dels centres concertats de la Direcció General d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència
314-03796/12
Resposta del Govern

25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració dels protocols i les
mesures de protecció, provisió, prevenció i participació infantil i juvenil per l’Observatori dels Drets de la Infància
314-04111/12
Resposta del Govern

25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració dels circuits, els processos i els mecanismes de protecció, provisió, prevenció i participació infantil i
juvenil per l’Observatori dels Drets de la Infància
314-04112/12
Resposta del Govern

27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els serveis de protecció, provisió,
prevenció i participació infantil i juvenil
314-04113/12
Resposta del Govern

27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures promogudes per l’Observatori dels Drets de la Infància per a divulgar els drets dels infants i els adolescents
314-04114/12
Resposta del Govern

29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis de les necessitats, les
condicions de vida i l’adequació de l’ordenament jurídic dels infants i els adolescents
que ha promogut l’Observatori dels Drets de la Infància
314-04115/12
Resposta del Govern

29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les propostes d’actuació en matèria de protecció, provisió, prevenció i participació infantil i juvenil que ha presentat
l’Observatori dels Drets de la Infància a la Generalitat
314-04116/12
Resposta del Govern

30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els menors no acompanyats allotjats
a l’Alberg Juvenil Josep Maria Batista i Roca, del Masnou (Maresme)
314-04208/12
Resposta del Govern

30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els menors no acompanyats allotjats
a l’Alberg Juvenil Josep Maria Batista i Roca, del Masnou (Maresme)
314-04209/12
Resposta del Govern

31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que han
sol·licitat una plaça pública de residència a Valls (Alt Camp)
314-04234/12
Resposta del Govern

31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que estan
pendents d’una plaça pública de residència a Valls (Alt Camp)
314-04235/12
Resposta del Govern

32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que han
sol·licitat una plaça pública de residència a l’Alt Camp
314-04236/12
Resposta del Govern

32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que estan
pendents d’una plaça pública de residència a l’Alt Camp
314-04237/12
Resposta del Govern
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que han
sol·licitat una plaça pública de residència a Manlleu (Osona)
314-04238/12
Resposta del Govern

33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que estan
pendents d’una plaça pública de residència a Manlleu (Osona)
314-04239/12
Resposta del Govern

35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que han
sol·licitat una plaça pública de residència a Osona
314-04240/12
Resposta del Govern

35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que estan
pendents d’una plaça pública de residència a Osona
314-04241/12
Resposta del Govern

35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’adhesió de la Generalitat a la Carta internacional de dades obertes
314-04288/12
Resposta del Govern

35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions perquè la política agrària
comuna arribi a les persones que obtenen el 25% de les rendes de l’activitat primària
314-04289/12
Resposta del Govern

36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals Catalunya
no ha participat en la Conferència Sectorial d’Agricultura i Desenvolupament Rural
314-04291/12
Resposta del Govern

37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a avaluar la superpoblació de senglars salvatges
314-04292/12
Resposta del Govern

37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a reduir la superpoblació de senglars salvatges
314-04293/12
Resposta del Govern

39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a reduir els danys
derivats de la superpoblació de senglars salvatges
314-04294/12
Resposta del Govern

39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de desenvolupar un pla
d’aplicació del Llibre blanc sobre la governança de la Comissió Europea en la lluita
contra la despoblació rural
314-04298/12
Resposta del Govern

39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients sancionadors incoats per caça il·legal o per mort de carnívors il·legal del 2010 ençà
314-04313/12
Resposta del Govern

40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos econòmics i humans
dels serveis d’informació i educació ambiental dels espais naturals de protecció
especial en el període 2010-2018
314-04316/12
Resposta del Govern

41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost aprovat i executat
i les actuacions de la xarxa d’espais naturals de protecció especial en el període
2010-2018
314-04317/12
Resposta del Govern
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost aprovat i executat
dels espais del Pla d’espais d’interès natural que no són espais naturals de protecció especial en el període 2010-2018
314-04318/12
Resposta del Govern

47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost assignat i transferit
als consorcis i les administracions gestores d’espais del Pla d’espais d’interès natural en el període 2010-2018
314-04319/12
Resposta del Govern

47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de permisos per a instal·
lar granges noves atorgats des de l’entrada en vigor de la normativa de benestar animal dins les zones vulnerables i l’increment de la cabanya porquina que representen
314-04320/12
Resposta del Govern

47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de permisos per a ampliar granges atorgats des de l’entrada en vigor de la normativa de benestar animal
dins les zones vulnerables i l’increment de la cabanya porquina que representen
314-04321/12
Resposta del Govern

48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de granges que s’han
tancat des de l’aprovació de la normativa de benestar animal dins les zones vulnerables i la disminució de la cabanya porquina que representen
314-04322/12
Resposta del Govern

48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els viatges del personal del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
314-04325/12
Resposta del Govern

49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estalvi que generarien les eleccions amb vot electrònic
314-04374/12
Resposta del Govern

49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els diners destinats diàriament per
cada menor acollit en família extensa
314-04551/12
Resposta del Govern

51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els diners destinats diàriament per
cada menor acollit en família aliena
314-04552/12
Resposta del Govern

51

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
1.27.10. Preguntes orals en comissió
Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la situació
econòmica i el capital social de la Corporació
322-00114/12
Substanciació

54

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les emissions
de jornades castelleres
322-00115/12
Substanciació

54

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la viabilitat
econòmica i la situació financera de la Corporació
322-00116/12
Substanciació
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la producció
externa i el compliment del llibre d’estil de la Corporació
322-00117/12
Substanciació

54

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la persecució
política als responsables de la Corporació
322-00118/12
Substanciació

55

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la «Supernit
a les biblioteques» i la campanya «A mi no m’enganyen»
322-00119/12
Substanciació

55

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els objectius
que s’han marcat a Catalunya Música
322-00120/12
Substanciació

55

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el futur del
canal Esport3 i la producció del Departament d’Esports
322-00121/12
Substanciació

55

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’ús de la
Corporació com a instrument al servei de l’anterior Govern de la Generalitat
322-00122/12
Substanciació

56

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió
sobre l’audiència dels mitjans de televisió de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
323-00140/12
Substanciació

56

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió
sobre el model de societat que promou el programa «Revolució 4.0»
323-00141/12
Substanciació

56

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en
comissió sobre la participació de les dones en la programació de Catalunya Ràdio
323-00142/12
Substanciació

56

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió
sobre la programació electoral i les interferències polítiques de partits i de la Junta
Electoral Central
323-00143/12
Substanciació

56

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió
sobre les dades d’audiència i de qualitat de TV3 al maig
323-00144/12
Substanciació

57

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió
sobre les novetats en l’horari de migdia de la programació de TV3
323-00145/12
Substanciació

57

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en
comissió sobre la programació electoral i les interferències polítiques de partits i
de la Junta Electoral Central
323-00146/12
Substanciació
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió
sobre el seguiment de la campanya electoral
323-00147/12
Substanciació

57

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en
comissió sobre la manera de fer front al repte del consum creixent de televisió a
demanda per part d’infants i adolescents
323-00148/12
Substanciació

57

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió
sobre el magazín matinal per a la nova temporada
323-00149/12
Substanciació

58

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en
comissió sobre els trets que definiran la graella d’estiu
323-00150/12
Substanciació

58

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió
sobre els criteris de tractament i difusió de les informacions relatives a sentències
judicials
323-00151/12
Substanciació

58

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió
sobre el tractament informatiu de l’opinió d’un grup de treball que col·labora amb
òrgans de l’ONU
323-00152/12
Substanciació

58

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre les tècniques emprades a TV3 per a fer escarni dels polítics constitucionalistes
323-00153/12
Substanciació

58

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió
sobre l’ús de TV3 com a instrument al servei de l’anterior Govern de la Generalitat
323-00154/12
Substanciació

59

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en
comissió sobre l’ús de Catalunya Ràdio com a instrument al servei de l’anterior Govern de la Generalitat
323-00155/12
Substanciació

59

2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment
2.25. Preguntes al Govern
2.25.05. Preguntes orals en el Ple
Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques per a garantir
un nombre suficient de professionals de la salut
310-00184/12
Retirada

60

3. Tramitacions en curs
3.25. Preguntes al Govern
3.25.05. Preguntes orals en el Ple
Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions per a consolidar l’activitat de recerca
310-00180/12
Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat

61

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la justificació per a l’increment de la dotació de la campanya «Fas 6 anys. Tria un llibre»
310-00181/12
Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els canvis en el model de
l’habitatge de lloguer
310-00182/12
Anunci: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP

62

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Consell Català de l’Alimentació
310-00183/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC

62

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques per a garantir
un nombre suficient de professionals de la salut
310-00184/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC

62

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Cos de Mossos d’Esquadra
310-00185/12
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units

63

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els casos de corrupció a
Catalunya
310-00186/12
Anunci: Lorena Roldán Suárez, del GP Cs

63

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’educació infantil
310-00187/12
Anunci: Lorena Roldán Suárez, del GP Cs

63

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la gestió del sistema penitenciari
310-00188/12
Anunci: Lorena Roldán Suárez, del GP Cs

64

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’accident al complex petroquímic de la Pobla de Mafumet
310-00189/12
Anunci: Carles Riera Albert, del SP CUP-CC

64

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
317-00104/12
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs

64

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
317-00105/12
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units

65

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
317-00106/12
Anunci: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

65

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els
darrers esdeveniments polítics
317-00107/12
Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat

65

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
317-00108/12
Anunci: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

66

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els
darrers esdeveniments polítics
317-00109/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC
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3.25.10. Preguntes orals en comissió
Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les raons per a nomenar Joana Ortega i Alemany assessora en projectes transversals del Departament
d’Empresa i Coneixement
311-01018/12
Anunci: Martí Pachamé Barrera, untament amb una altra diputada del GP Cs

67

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les funcions de l’assessora en projectes transversals del Departament d’Empresa i Coneixement
311-01019/12
Anunci: Martí Pachamé Barrera, untament amb una altra diputada del GP Cs

67

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les condicions laborals
de l’assessora en projectes transversals del Departament d’Empresa i Coneixement
311-01020/12
Anunci: Martí Pachamé Barrera, juntament amb una altra diputada del GP Cs

68

3.25.15. Preguntes per escrit
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures del Departament de
Justícia per a pal·liar l’increment del nombre de víctimes de violència de gènere
314-04716/12
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures del Departament d’Interior per a pal·liar l’increment del nombre de víctimes de violència de gènere
314-04717/12
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fuita d’amoníac en una empresa
de la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
314-04718/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inspeccions de seguretat a
l’empresa de la Pobla de Mafumet (Tarragonès) on hi ha hagut una fuita d’amoníac
314-04719/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per a evitar incidents com la fuita d’amoníac que s’ha produït en una empresa de la Pobla
de Mafumet (Tarragonès)
314-04720/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les afectacions de la fuita d’amoníac d’una empresa de la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
314-04721/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes de la fuita d’amoníac
en una empresa de la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
314-04722/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les comprovacions d’afectacions
fora de la instal·lació de l’empresa de la Pobla de Mafumet (Tarragonès) on s’ha produït una fuita d’amoníac
314-04723/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per a nomenar Joana
Ortega i Alemany assessora en projectes transversals del Departament d’Empresa
i Coneixement
314-04724/12
Formulació: Martí Pachamé Barrera, juntament amb una altra diputada del GP Cs

72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les funcions de l’assessora en projectes transversals del Departament d’Empresa i Coneixement
314-04725/12
Formulació: Martí Pachamé Barrera, juntament amb una altra diputada del GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les condicions laborals de l’assessora en projectes transversals del Departament d’Empresa i Coneixement
314-04726/12
Formulació: Martí Pachamé Barrera, juntament amb una altra diputada del GP Cs

73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució territorial de les persones que no han accedit a la residència per llur analfabetisme en espanyol
314-04727/12
Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP

73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures en matèria d’igualtat
de gènere i de lluita contra la violència masclista que es duen a terme a les presons
314-04728/12
Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP

74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de resolucions pendents
d’aprovació i pendents d’assignació d’habitatge a les meses d’emergència d’habitatge
314-04729/12
Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP

74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de desnonaments en què
han actuat els Mossos d’Esquadra per requeriment judicial en el període 2018-2019
314-04730/12
Formulació: Maria Sirvent Escrig, del SP CUP-CC

74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per a aplicar el Pla estratègic per a la diversitat biològica 2011-2020
314-04731/12
Formulació: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP

75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients sancionadors incoats per caça il·legal o per mort de carnívors il·legal el 2018
314-04732/12
Formulació: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP

75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de protecció per a
preservar les espècies de flora amenaçada
314-04733/12
Formulació: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP

76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions, els plans i els programes aprovats per a controlar i erradicar les espècies exòtiques invasores
314-04734/12
Formulació: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP

76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’espècies de fauna
amenaçada incloses en el Catàleg de fauna amenaçada del 2018 ençà
314-04735/12
Formulació: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP

76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’espècies de flora en
perill d’extinció i de flora vulnerable incloses en el Catàleg de flora amenaçada del
2018 ençà
314-04736/12
Formulació: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP

77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’accident a l’empresa Carburos
Metálicos, de la Pobla de Mafumet (Tarragonès), el 31 de maig de 2019
314-04737/12
Formulació: Maria Sirvent Escrig, del SP CUP-CC

77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos mobilitzats per a atendre l’emergència per la fuita d’amoníac a l’empresa Carburos Metálicos, del polígon
Nord de Tarragona
314-04738/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tipus de recursos del Servei
d’Emergències Mèdiques que es van mobilitzar per la fuita d’amoníac a l’empresa
Carburos Metálicos, del polígon Nord de Tarragona
314-04739/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si va quedar cap base desatesa
durant l’emergència per fuita d’amoníac a l’empresa Carburos Metálicos, del polígon Nord de Tarragona
314-04740/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el nombre d’efectius de la plantilla
presents a les bases durant l’emergència per fuita d’amoníac a l’empresa Carburos
Metálicos, del polígon Nord de Tarragona, era el previst
314-04741/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’acord de l’Institut Català de Finances amb el Grupo Zeta per a renunciar a una part del deute que aquesta empresa té amb l’Institut
314-04742/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la negociació de l’Institut Català de
Finances amb el Grupo Zeta sobre el deute que aquesta empresa té amb l’Institut
314-04743/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones que han liderat la negociació de l’Institut Català de Finances amb Prensa Ibérica
314-04744/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions entre el vicepresident
del Govern i conseller d’Economia i Hisenda i l’editor Javier Moll
314-04745/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si cap representant del Govern s’ha
reunit amb l’editor de Prensa Ibérica el darrer any
314-04746/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tancament d’algun acord de finançament de Prensa Ibérica
314-04747/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes que l’Institut Català
de Finances ha mantingut amb creditors del Grupo Zeta
314-04748/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes que el Departament
d’Economia i Hisenda ha mantingut amb creditors del Grupo Zeta
314-04749/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les contrapartides obtingudes per
Prensa Ibérica pel tancament d’un acord amb el Govern al marge dels altres creditors del Grupo Zeta
314-04750/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari de pagament del deute
pendent del Grupo Zeta amb l’Institut Català de Finances
314-04751/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha atorgat a Prensa Ibérica una
carència en el pagament del deute que el Grupo Zeta té amb l’Institut Català de
Finances
314-04752/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha renegociat amb Prensa Ibérica les condicions, el termini i els interessos del deute que el Grupo Zeta té amb
l’Institut Català de Finances
314-04753/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP
Taula de contingut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’Institut Català de Finances va
negociar amb Prensa Ibérica contrapartides relatives al manteniment dels llocs de
treball
314-04754/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les garanties de manteniment del
diari El Periódico
314-04755/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les garanties de manteniment de
l’edició en català del diari El Periódico
314-04756/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

87
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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.25.

Preguntes al Govern

1.25.05.

Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les
actuacions per a consolidar l’activitat de recerca
310-00180/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 33, tinguda el 13.06.2019, DSPC-P 55.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la
justificació per a l’increment de la dotació de la campanya
«Fas 6 anys. Tria un llibre»
310-00181/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 33, tinguda el 13.06.2019, DSPC-P 55.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els canvis
en el model de l’habitatge de lloguer
310-00182/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 33, tinguda el 13.06.2019, DSPC-P 55.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Consell
Català de l’Alimentació
310-00183/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 33, tinguda el 13.06.2019, DSPC-P 55.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Cos de
Mossos d’Esquadra
310-00185/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 33, tinguda el 13.06.2019, DSPC-P 55.

1.25.05.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els casos
de corrupció a Catalunya
310-00186/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 33, tinguda el 13.06.2019, DSPC-P 55.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’educació
infantil
310-00187/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 33, tinguda el 13.06.2019, DSPC-P 55.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la gestió del
sistema penitenciari
310-00188/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 33, tinguda el 13.06.2019, DSPC-P 55.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’accident al
complex petroquímic de la Pobla de Mafumet
310-00189/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 33, tinguda el 13.06.2019, DSPC-P 55.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el
Ple sobre si pensa repetir els fets del 6 i el 7 de setembre de 2017
317-00104/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 33, tinguda el 13.06.2019, DSPC-P 55.

1.25.05.
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en
el Ple sobre si creu que és capaç de compaginar la lleialtat a un
projecte polític amb el capteniment institucional que correspon al
càrrec de president de la Generalitat
317-00105/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 33, tinguda el 13.06.2019, DSPC-P 55.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el
Ple sobre les mesures urgents contra els desnonaments
317-00106/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 33, tinguda el 13.06.2019, DSPC-P 55.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment
en el Ple sobre la gran inversió que suposa el supercomputador
MareNostrum 5
317-00107/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 33, tinguda el 13.06.2019, DSPC-P 55.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en
el Ple sobre les declaracions de la consellera de la Presidència
de donar una resposta de país en funció de qui acabi liderant
l’Ajuntament de Barcelona
317-00108/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 33, tinguda el 13.06.2019, DSPC-P 55.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en
el Ple sobre la necessitat de trobar una estratègia unitària que
interpel·li el vuitanta per cent dels ciutadans
317-00109/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 33, tinguda el 13.06.2019, DSPC-P 55.

1.25.05.
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1.25.15.

Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments
mensuals efectuats als centres residencials d’educació intensiva i
d’acció educativa el 2018
314-01106/12
Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 39842 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 163 i 166 del Reglament del Parlament de
Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 314-01106/12.
Els pagaments mensuals entre la Generalitat de Catalunya i els Centres Residencials d’Acció Educativa i Centres Residencials d’Educació Intensiva durant l’any
2018 són els següents:
Regularització 2017

152.105,16 €

Gener 2018

8.977.134,20 €

Febrer 2018

8.271.550,94 €

Març 2018

9.204.175,27 €

Abril 2018

9.175.345,71 €

Maig 2018

9.532.159,05 €

Juny 2018

9.348.711,44 €

Juliol 2018

9.711.462,57 €

Agost 2018

9.772.069,35 €

Setembre 2018

9.489.252,23 €

Octubre 2018

9.794.174,51 €

Novembre 2018

9.515.478,05 €

Desembre 2018

9.848.004,48 €

Total facturat

112.791.622,96 €

Barcelona, 23 d’abril de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

1.25.15. Preguntes per escrit
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions
portades a terme arran de l’ingrés d’un nadó a la unitat de cures
intensives de l’Hospital de la Vall d’Hebron amb ferides greus
després d’haver patit maltractament pel seu pare
314-03524/12
Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 39843 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 163 i 166 del Reglament del Parlament de
Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 314-03524/12 juntament amb les: 314-03525/12, 314-03526/12, 314-03527/12,
314-03529/12, 314-03530/12.
Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un assumpte
relacionat, fet que és objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una
major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.
D’entrada li faig saber que el Departament de Salut i el Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies van presentar el passat 9 d’abril el nou ‘Protocol d’actuació
de maltractaments a la infància i l’adolescència en l’àmbit de la salut’. Una de les
novetats del document consisteix en ampliar el paper dels professionals d’atenció
primària i comunitària en la detecció d’aquesta problemàtica. Per això, se’ls dona
eines en la seva actuació per ajudar a diferenciar què és un maltractament i què no,
reduir el marge d’interpretació subjectiva i afavorir la detecció i notificació de casos.
Aquest protocol posa el benestar i les necessitats de l’infant al centre i fa que
no hagin d’explicar els fets viscuts diverses vegades, evitant així la revictimització.
Protegir els infants perquè no hagin de patir en aquest sentit és un dels objectius.
Un dels avenços del protocol és la voluntat d’evitar la victimització secundària
dels infants i adolescents, sense caure en l’infradiagnòstic, per exemple evitant la
repetició de les diligències que es practiquen en aquests casos i actuant, en general,
amb mínima intervenció, amb rapidesa i amb especialització, de manera que no es
prolongui de manera innecessària el seu patiment.
En l’elaboració del protocol han col·laborat més d’una seixantena de professionals de diferents disciplines i nivells assistencials de Catalunya, a més de professionals de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Per la seva banda, el Departament
de Salut i el Servei Català de la Salut (CatSalut) han reordenat el model d’atenció tenint en compte les necessitats i expectatives actuals, amb una visió integral que potencia el nivell d’atenció primària comunitària –inclosa l’atenció a la salut mental– i
els serveis d’urgència dels hospitals de referència.
En aquest sentit, d’una banda, el protocol contempla la formació i sensibilització
dels professionals sanitaris, amb especial èmfasi en els d’atenció primària; d’altra
banda, preveu crear progressivament equips funcionals experts en abusos sexuals i
maltractament greu, distribuïts pel territori i encarregats de fer el diagnòstic sanitari i el tractament inicial i d’assessorar els professionals de primària i dels hospitals.
Aquest equips s’aniran integrant en les unitats d’atenció integrada que anirà desplegant la DGAIA.
A més, s’està desenvolupant un apartat a l’eCAP (la història clínica informatitzada d’atenció primària) que permeti als professionals d’atenció primària introduir dades d’infants atesos amb indicadors de risc de maltractament. Aquestes dades es connectaran amb el Registre Unificat de Maltractaments Infantils de Salut
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(RUMI salut), que des del 2009 permet recollir informació de casos atesos als hospitals de Catalunya amb servei de pediatria, ginecologia i obstetrícia.
Així mateix, per facilitar que els professionals recullin la informació de forma
més estructurada s’han dissenyat tres models de documents: la fitxa de notificació de
situació de risc o desemparament infantil dels serveis de salut, l’informe d’atenció
sanitària, i el comunicat judicial; tots tres models s’incorporaran als sistemes dels
diferents dispositius sanitaris, que es nodriran progressivament de les dades de les
pròpies històries clíniques de cada nivell assistencial.
La detecció de qualsevol tipus de maltractament (físic, psicològic o emocional,
per negligència o abandonament, abús sexual, etc.) requereix d’una actitud proactiva per part dels agents implicats i la seva valoració final com a tal ha de ser fruit
d’un estudi global, que uneixi les visions sanitàries i psicosocials. El protocol, per
exemple, apunta indicadors de sospita –en infants i adolescents, però també en pares, mares i tutors– per avaluar si s’està davant d’un cas de maltractament i estableix
quines actuacions (proves, exploracions físiques, entrevistes) i tractaments s’han de
seguir en funció de la gravetat dels fets.
A més, d’una banda, el protocol dedica un apartat específic per al maltractament
prenatal, el que té lloc quan no s’ofereix al fetus totes les atencions que li calen; és
a dir, quan una gestant, per exemple, s’alimenta de forma deficient, consumeix drogues, està en una situació de vulnerabilitat o està sent maltractada, tal i com es recull en el protocol de violència masclista.
De l’altra, la guia també recomana actuacions per detectar el maltractament en
nadons. En aquest sentit, s’entén que un moment de gran vulnerabilitat són aquests
primers mesos de vida, sobretot si es tracta del primer fill o filla. Llavors, diversos
factors poden generar frustració en els progenitors, un fet que sumat al desconeixement del risc que pot suposar sacsejar un nadó, pot generar situacions que posin en
greu risc la seva vida. Per això, es recomana fer cerca activa de signes de fatiga dels
progenitors i fer consell preventiu sobre el sacseig des dels serveis de neonatologia
dels hospitals i de forma coordinada amb els centres d’atenció primària.
Per últim, el protocol també vetlla per protegir els professionals sanitaris que,
sovint, viuen situacions d’estrès emocional important en atendre infants o adolescents que pateixen o estan en risc de patir un maltractament. En aquest sentit, es
remarca la necessitat que les entitats proveïdores on presten servei els professionals
els garanteixin recursos i condicions de treball que els facin sentir segurs per a actuar com correspongui.
A més, es va procedir a la revisió i actualització del protocol de maltractament
infantil i, actualment, les accions que està duent a terme per prevenir els casos de
maltractament infantil són les següents:
1) Prevenció a través de campanyes (CIPEIMA) o del desplegament del SIS que
són serveis socioeducatius diürns adreçats a tota la població menor d’edat que es troba en situació de risc, incorporant aquest servei al Contracte Programa.
2) Consolidar agents de detecció i intervenció a través de:
– Protocol marc de maltractaments infantils. L’objectiu d’aquest protocol marc
és l’atenció dels infants i adolescents víctimes de qualsevol maltractament mitjançant una intervenció coordinada i eficaç dels departaments de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya i, en la mesura possible de la resta d’Administracions i
institucions competents en l’atenció dels drets i necessitats dels infants i adolescents,
abordant tant la prevenció com la detecció, l’atenció i la recuperació.
Aquest protocol és l’instrument bàsic per garantir uns estàndards mínims en
l’atenció dels infants i els adolescents víctimes de maltractament, amb independència del seu sexe, nacionalitat, discapacitat, condició social i ubicació territorial.
– Protocol de salut. El protocol contempla dotar d’eines en la seva actuació per
ajudar a diferenciar què és un maltractament, reduir el marge d’interpretació subjectiva i afavorir la detecció i notificació de casos,
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– Protocol d’ensenyament. Per tal d’assegurar la coordinació eficaç entre institucions es fa necessari establir uns mecanismes de derivació i coordinació i uns circuits
administratius i tècnics àgils i adients entre l’àmbit educatiu i el de protecció d’infants i adolescents, pel que fa referència a la detecció i notificació de situacions de
risc o de abusos sexuals i altres maltractaments infantils, així com establir els circuits
de derivació que s’han d’activar per a la protecció efectiva dels infants i els adolescents, tan pel que fa a la prevenció del maltractament, com a la detecció i intervenció
quan ja es dona una situació en que concorre el maltractament.
De les actuacions realitzades des del Servei d’Inspecció del Departament de Salut es desprèn que, en aquest cas, es va complir el protocol vigent quan van passar
els fets. Els professionals de Salut van actuar correctament en els tres centres i quan
es va detectar el maltractament es va activar el protocol.
La coordinació existent entre els departaments és aquella establerta en el diferents protocols vigents així com el seguiment del compliment dels mateixos per part
de les unitats competents.
La Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència compta amb una
única Unitat de Detecció i Prevenció del Maltractament Infantil (UDEPMI) que
dona servei a tot el territori. L’actuació d’aquesta unitat consisteix en atenció telefònica les 24 hores 365 dies l’any. Rep les notificacions de possibles situacions
de desprotecció o maltractament i activa /deriva als equips tècnics pertinents. Rep
també les comunicacions de situacions de bulling i dur a terme la coordinació amb
el Departament i el Consorci d’Educació. També ofereix assessorament a d’altres
integrants de la xarxa.
Per part dels professionals sanitaris que van intervenir en l’assistència al nadó
van detectar sospites de maltractament a l’Hospital de la Vall d’Hebron. Aquest fet
va donar lloc a l’activació del protocol.
Us reproduïm un fragment de l’informe elaborat per la Subdirecció General
d’Avaluació i Inspecció Sanitàries i Farmacèutiques, depenent de la Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitària:
«De la informació continguda a la informació prèvia, història clínica i actes de
compareixença, de tots els centres sanitaris i dels professionals sanitaris que van
prestar assistència al nadó des de que va néixer fins el dia 03 de gener de 2019 (dia
de l’ingrés hospitalari a l’Hospital Vall d’Hebron), es pot dir que l’atenció sanitària
donada a l’infant des del seu naixement fins els dia 03 de gener de 2019 al voltant de
les 18h va ser l’adequada, d’acord a la clínica que presentava.»
Barcelona, 11 d’abril de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions
portades a terme per a prevenir casos de maltractament infantil
314-03525/12
Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 39843 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03524/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha complert el
protocol d’actuacions contra el maltractament a infants i adolescents
arran de l’ingrés d’un nadó a la unitat de cures intensives de
l’Hospital de la Vall d’Hebron amb ferides greus després d’haver patit
maltractament pel seu pare
314-03526/12
Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 39843 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03524/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació
entre departaments i els diferents serveis per a prevenir casos de
maltractament infantil
314-03527/12
Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 39843 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03524/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions
portades a terme per les unitats de detecció i prevenció del
maltractament infantil
314-03529/12
Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 39843 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03524/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els diferents
serveis sociosanitaris van tenir sospites de maltractament en el cas
del nadó ingressat a la unitat de cures intensives de l’Hospital de la
Vall d’Hebron amb ferides greus després d’haver patit maltractament
pel seu pare
314-03530/12
Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 39843 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03524/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà
d’espera per a la valoració dels plans individuals d’atenció en
aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, a
Barcelona
314-03652/12
Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 39844 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 163 i 166 del Reglament del Parlament de
Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 314-03652/12.
El temps mig d’espera entre la presentació d’una sol·licitud per la valoració de la
dependència a la ciutat de Barcelona i la resolució de la sol·licitud de valoració, en
les valoracions inicials, és de 5,9 mesos.
No obstant les dades, hauríem de tenir en compte els següents aspectes:
– Temps de requeriments. És important tenir en compte que en un 14% de les
sol·licituds s’ha de requerir documentació a la persona interessada per no haver-la
aportat en el moment la sol·licitud o per no haver-la aportat correctament. En alguns
d’aquests casos, el temps pel qual es paralitza el procediment de valoració és superior als terminis legals per respondre als requeriments. Actualment, la mitjana de
dies d’espera per rebre el requeriment és de 65 dies.
– Per realitzar les valoracions de la dependència anualment signem uns convenis
de col·laboració amb consorcis públics per dur-les a terme. En el global d’aquests
convenis s’ha incrementat un 19% el nombre de valoracions a realitzar respecte a
l’any 2016.
– En aquests convenis, pel que fa a l’increment dels professionals de la valoració
de la dependència ha estat del 22%.
– Durant el 2017 s’ha millorat considerablement la llista d’accés en algunes comarques com per exemple el Baix Llobregat que era on estava la situació pitjor durant el 2016. Així també, el pla de xoc que ha posat en marxa el Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies donarà resposta a zones prioritàries com una part
del Vallès Occidental, el Vallès Oriental, Maresme, Garraf, Alt Penedès i Anoia en
les quals, en aquests moments, s’estan implementat mesures per rebaixar els temps
d’espera, que comportaran una millora que ja es farà visible a finals d’any. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha posat en marxa aquest pla de xoc per
reduir les llistes d’accés per a les valoracions de discapacitat i de dependència amb
una inversió addicional aquest 2019 que supera els 750.000 euros.
Per revertir aquesta situació es duran a terme una sèrie de mesures en els dos
àmbits pel que fa a la dependència:
– Increment durant el 2019 de personal valorador en les zones on els terminis
d’espera són més elevats com el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Maresme,
Garraf, Alt Penedès i Anoia
– Millora de l’atenció i reducció de les valoracions continuades en els casos d’infants amb caràcter provisional per poder-les transformar en permanents en els casos
de malalties greus
Els territoris on els terminis de resolució pel que fa valoracions no es compleixen
són zones molt localitzades i ja s’han pres mesures com increment d’equips durant
aquest darrer trimestre i aquest resultats positius s’han de fer visibles properament.
Els termini mig per fer PIA des de la resolució del grau és de 18,9 mesos a Barcelona ciutat.
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El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va decidir subvencionar
un pla de contingència per a la contractació de personal per al Consorci de Serveis
Socials de Barcelona (en endavant CSSBCN) a fi i efecte d’intentar reduir el nombre de PIA pendents, tot agilitant i reduint els terminis de resolució dels mateixos.
Aquest pla es centra específicament en els PIA en els quals no calia de manera tant
directa la intervenció comunitària del serveis socials municipals i per aquesta raó
focalitza el tancament de PIA de centres residencials i atenció diürna de gent gran,
així com de persones dependents ingressades en places de llarga estada sociosanitària.
En el cas de Barcelona s’ha previst també una nova aportació econòmica de
300.000 euros anuals al Consorci de Serveis Socials de Barcelona per contribuir a
agilitzar l’execució dels Plans Individuals d’Atenció.
Totes les persones que tenen reconeguda una prestació econòmica vinculada al
servei o una prestació econòmica per assistent personal, tenen dret a cobrar-la a partir dels 6 mesos des de la data de sol·licitud de la dependència, sempre i quan compleixin els requisits per cada tipus de recurs.
Cal tenir en compte que la prestació econòmica del cuidador no professional està
penalitzada pel Govern de l’Estat, que prioritza l’atorgament de prestacions de serveis. En el cas de Catalunya, on s’ha prioritzat l’atenció a l’usuari en el seu entorn,
el percentatge de cuidadors no professionals és més important que en altres territoris, fet que representa una minoració mensual del nivell mínim rebut de l’Estat.
La priorització de pagaments d’aquesta prestació més enllà dels casos que disposin
d’informe social, representaria una minoració addicional de l’import rebut, que repercutiria en tot el sistema català de la dependència, ja molt afectat per l’actual finançament insuficient.
Barcelona, 9 de maig de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
persones que reben els ajuts o les prestacions a la dependència a
Barcelona
314-03653/12
Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 39845 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 163 i 166 del Reglament del Parlament de
Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 314-03653/12.
Les persones hi ha actualment a la ciutat de Barcelona rebent les ajudes o prestacions corresponents, especificant la tipologia de la prestació, són les següents.
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Prestació/Servei
Prestacions
Cuidador no professional
Serveis

Grau I

Grau II

Grau III

Total

%

2.488

4.472

1.802

8.762

22%

2.488

4.472

1.802

8.762

22%

12.443

13.064

6.293

31.800

78%

1

1

0

2

0,0%

Assistent personal
Centre de dia de discapacitats
Centre de dia de gent gran
Hospital de dia
Llarga estada salut mental

5

33

21

59

0,1%

325

776

260

1.361

3,4%

0

3

0

3

0,0%

5

7

0

12

0,0%

Llar residència

18

29

14

61

0,2%

Llar residència salut mental

39

6

2

47

0,1%

Llar amb suport salut mental

2

1

0

3

0,0%

Residència de discapacitats

0

11

17

28

0,1%

Residència de gent gran
Ajuda a domicili

16

2.777

2.365

5.158

12,7%

5.679

3.898

1.226

10.803

26,6%

127

135

94

356

0,9%

5.882

3.832

1.031

10.745

26,5%

95

129

38

262

0,6%

0

1.219

1.105

2.324

5,7%

Sociosanitari
Teleassistència
Vinculada a centre de dia
Vinculada a residència

249

207

120

576

1,4%

Total prestacions/serveis

Vinculada a SAD

14.931

17.536

8.095

40.562

100%

Nombre de beneficiaris

9.050

11.761

6.182

26.993

34%

44%

23%

100%

% distribució beneficiaris

Les persones que hi ha actualment en espera de valoració són les següents:
Valoracions pendents
Catalunya

Inicials

Barcelona Ciutat

Total

Fora termini

Total

Fora termini

20.716

11.031

4.745

2.364

Ara bé, és important tenir en compte que en un 14% de les sol·licituds s’ha de
requerir documentació a la persona interessada per no haver-la aportat en el moment la sol·licitud o per no haver-la aportat correctament. En alguns d’aquests casos,
el temps pel qual es paralitza el procediment de valoració és superior als terminis
legals per respondre als requeriments. Actualment, la mitjana de dies d’espera per
rebre el requeriment és de 65 dies.
Les persones que hi ha actualment amb la valoració amb dret realitzada i en espera de dictamen o PIA són les següents:
PIA en tràmit
Catalunya

Inicials
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Barcelona Ciutat

Total

Fora termini

Total

Fora termini

30.464

22.100

10.576

8.126
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En relació a les preguntes 2 i 3 cal tenir en compte que el Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies ha posat en marxa un pla de xoc per reduir les llistes d’espera per a les valoracions de discapacitat i de dependència amb una inversió addicional
aquest 2019 que supera els 750.000 euros. Actualment, si bé la normativa estableix
que el termini de valoracions no ha de superar els tres mesos, la mitjana està al voltant dels cinc mesos en el cas de dependència. Per revertir aquesta situació es duran
a terme una sèrie de mesures en els dos àmbits:
Àmbit de la dependència:
– Increment durant el 2019 de personal valorador en les zones on els terminis
d’espera són més elevats com el Vallès Occidental, el Vallès Oriental i el Maresme.
– Millora de l’atenció i reducció de les valoracions continuades en els casos d’infants amb caràcter provisional per poder-les transformar en permanents en els casos
de malalties greus
Tenint en compte l’elevat nombre de PIA pendents de realitzar a l’àmbit territorial de la ciutat de Barcelona, els anys 2017 i 2018, el Departament de Treball, Afers
socials i Famílies ja va decidir subvencionar un pla de contingència per a la contractació de personal per al Consorci de Serveis Socials de Barcelona (en endavant
CSSBCN) a fi i efecte d’intentar reduir el nombre de PIA pendents, tot agilitant i
reduint els terminis de resolució dels mateixos. Aquest pla es centra específicament
en els PIA en els quals no calia de manera tant directa la intervenció comunitària del
serveis socials municipals i per aquesta raó focalitza el tancament de PIA de centres
residencials i atenció diürna de gent gran, així com de persones dependents ingressades en places de llarga estada sociosanitària.
L’any 2017 es van invertir 300.000 euros i l’any 2018 300.000 euros més. Això va
suposar un 11,49% de reducció. A més, el Pla de xoc específic per Barcelona aquest
2019 ha previst també una nova aportació econòmica de 300.000 euros anuals al
Consorci de Serveis Socials de Barcelona per contribuir a agilitzar l’execució dels
Plans Individuals d’Atenció.
En el cas de Barcelona s’ha previst també una nova aportació econòmica de
300.000 euros anuals al Consorci de Serveis Socials de Barcelona per contribuir a
agilitzar l’execució dels Plans Individuals d’Atenció.
Totes les persones que tenen reconeguda una prestació econòmica vinculada al
servei o una prestació econòmica per assistent personal, tenen dret a cobrar-la a partir dels 6 mesos des de la data de sol·licitud de la dependència, sempre i quan compleixin els requisits per cada tipus de recurs.
Cal tenir en compte que la prestació econòmica del cuidador no professional està
penalitzada pel Govern de l’Estat, que prioritza l’atorgament de prestacions de serveis. En el cas de Catalunya, on s’ha prioritzat l’atenció a l’usuari en el seu entorn,
el percentatge de cuidadors no professionals és més important que en altres territoris, fet que representa una minoració mensual del nivell mínim rebut de l’Estat.
La priorització de pagaments d’aquesta prestació més enllà dels casos que disposin
d’informe social, representaria una minoració addicional de l’import rebut, que repercutiria en tot el sistema català de la dependència, ja molt afectat per l’actual finançament insuficient.
Barcelona, 9 de maig de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la supervisió de les
despeses de personal dels centres concertats de la Direcció General
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
314-03796/12
Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 39846 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 163 i 166 del Reglament del Parlament de
Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 314-03796/12.
La supervisió de les despeses de personal per part de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) als centres concertats que atenen menors
tutelats es realitza, d’una banda, en el marc de les actuacions d’ofici en centres residencials (CA, CRAE i CREI), per la inspecció que demana la relació de personal
amb identificació de la persona treballadora, la seva titulació, funcions i horari de
dedicació setmanal, complementat amb l’informe de vida laboral o TC2 per constatar el vincle laboral amb l’entitat titular del servei. D’altra banda, es comprova la
distribució del personal en els torns de matí, tarda i nit durant la setmana.
Pel que fa a la ràtio, la inspecció comprova que s’acrediti el mínim que preveu la
Cartera de serveis socials (fet que fins ara sempre s’ha justificat) i informa a la Subdirecció de la DGAIA en cas que no s’assoleixen les ràtios del Plec.
Barcelona, 14 de maig de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració
dels protocols i les mesures de protecció, provisió, prevenció
i participació infantil i juvenil per l’Observatori dels Drets de la
Infància
314-04111/12
Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 39835 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 163 i 166 del Reglament del Parlament de
Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 314-04111/12 juntament amb les: 314-04112/12, 314-04114/12, 314-04115/12 i
314-04116/12.
Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un assumpte
relacionat, fet que és objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una
major cohesió a la informació i afavorir la seva comprensió i anàlisi.
Per a la protecció davant el maltractament infantil el Govern disposa de protocols interdepartamentals i es mantenen coordinacions interdepartamentals per a
la valoració efectiva dels mateixos. Els protocols que s’han aprovat i que han sigut
aprovats en el plenari de l’Observatori dels Drets de la Infància són els següents:
– Protocol d’actuació entre la Secretaria d’Infància i Adolescència del Departament d’Acció Social i Ciutadania i la Direcció General de la Policia del Departa1.25.15. Preguntes per escrit
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ment d’Interior, Relacions Institucionals i Participació per garantir la protecció dels
infants i adolescents en situació de risc o desemparament, de 2010.
– Protocol d’actuació entre els departaments de Benestar Social i Família i d’Ensenyament, de detecció, notificació, derivació i coordinació de les situacions de maltractament infantil i adolescent en l’àmbit educatiu, de 2012.
– Protocol marc d’actuacions contra el maltractament a infants i adolescents de
Catalunya (publicat al DOGC núm. 7416 del 20 de juliol de 2017).
Està previst que el Protocol d’actuació de maltractaments a la infància i l’adolescència en l’àmbit de la salut de l’any 2019 es presenti en el proper plenari.
Tots els protocols aprovats van ser presentats en sessió plenària de l’Observatori dels Drets de la Infància i es va donar un termini per fer les esmenes pertinents.
Aquelles que es van aportar van ser valorades i incorporades en els documents pertinents, nodrint-los i fent-los més complerts.
La valoració que es fa és positiva en tots els sentits. La participació de tots els
agents implicats en la matèria i la possibilitat de millorar les propostes presentades
dóna com a resultat protocols més amplis i més tècnics de cara a una millor cobertura i difusió dels drets dels infants i els adolescents. Cal seguir treballant en aquesta
línia per continuar millorant i adaptant els protocols a les noves necessitat socials
que sorgeixen.
L’Observatori dels Drets de la Infància continua treballant per garantir i donar
a conèixer els drets dels infants posant molt èmfasi en el dret a la seva participació
com ho demostra el fet que a partir de l’any 2017 es va incloure el Consell Nacional
d’Infants i Adolescents de Catalunya com a membres de l’Observatori dels Drets de
la Infància.
En quant als estudis promoguts per l’Observatori dels Drets de la Infància, podríem destacar l’Estat de situació de la infància i l’adolescència a Catalunya 2014
que es tracta d’un informe que té una visió integral de la situació i les condicions de
vida dels infants i adolescents a Catalunya i que actualment es pot consultar al web
de l’Observatori. Hi ha la previsió que des de la Secretaria d’Infància, Adolescència
i Joventut juntament amb l’Observatori es pugui actualitzar i millorar aquest informe amb la participació dels membres de l’Observatori i experts acadèmics i que serveixi de punt de partida per planificar les polítiques públiques que s’han d’impulsar
a través del Pla d’Integral 2019-2022 per millorar el benestar i la qualitat de vida de
la infància i l’adolescència al nostre país.
Algunes mesures que ha promogut l’Observatori dels Drets de la Infància per
aconseguir el màxim grau de divulgació dels drets reconeguts als infants i adolescents són: el pronunciament de l’Observatori sobre el Pla de suport per joves extutelats; les III Jornades catalanes sobre l’infant i la seva Declaració resultant; la lectura
fàcil sobre el decret del Consell Nacional d’Infants de Catalunya (CNIAC); les Recomanacions del Consell Audiovisual de Catalunya sobre la participació dels menors d’edat en programes de la televisió; el Manifest de Montserrat: les necessitats
no materials de la infància, fonament de la seva protecció; el Pacte per la Infància a
Catalunya i el decret de consells de participació territorials i nacional dels infants i
els adolescents de Catalunya.
Barcelona, 16 de maig de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració dels
circuits, els processos i els mecanismes de protecció, provisió,
prevenció i participació infantil i juvenil per l’Observatori dels Drets
de la Infància
314-04112/12
Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 39835 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04111/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els serveis de
protecció, provisió, prevenció i participació infantil i juvenil
314-04113/12
Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 39836 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 163 i 166 del Reglament del Parlament de
Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 314-04113/12.
Per a la protecció, provisió, prevenció i participació hi ha diferents instruments
tals com serveis d’atenció per a famílies, serveis residencials per a infants i adolescents, etcètera.
Serveis d’atenció a infants i adolescents i les seves famílies
– Equips d’atenció a la infància i l’adolescència (EAIA)
– Equips de valoració de maltractament infantils (EVAMI)
– Equips funcionals d’infància (EFI)
– Servei d’integració en famílies extenses (SIFE)
– Equip tècnic de centre d’acolliment (ETCA)
Serveis residencials per a infants i adolescents
– Centre d’acolliment (CA)
– Centre residencial d’acció educativa (CRAE)
– Centre residencial d’educació intensiva (CREI)
– Pisos per a adolescents de 16 a 17 anys
– Pisos per a joves majors de 18 anys
– Pisos per a joves de 16 a 21 anys
– Residència per a joves vinculats a programes d’inserció laboral
– Cases d’infants
– Centres d’atenció terapèutica (CATE). Recurs específic maternal
– Centres d’atenció terapèutica (CATE). Drogodependència
– Centres d’atenció terapèutica (CATE). Discapacitat física o psíquica
– Servei de primera acollida i atenció integral
– Servei de protecció d’emergència
– Servei temporal i ampliacions de CA
– Servei d’acompanyament especialitzat a joves (SAEJ)
– Itineraris de protecció individualitzada (IPI)
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Programes de participació de la infància i l’adolescència
El Consell Nacional dels Infants i Adolescents de Catalunya (CNIAC) composat
per infants i adolescents representants dels Consells de participació de 33 municipis: Aiguafreda, Artés, Badalona, Barberà del Vallès, Begues, Caldes de Montbui,
Callús, Cardedeu, Castellar del Vallès, Centelles, Cerdanyola del Vallès, Cornellà
de Llobregat, el Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Figueres, Granollers, la
Garriga, la Seu d’Urgell, l’Hospitalet de Llobregat, Lleida, Manresa, Mollerussa,
Parets del Vallès, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan de
Vilatorrada, Sant Joan Despí, Santa Perpètua de Mogoda, Santpedor, Sitges, Tarragona i Vilassar de Dalt.
Les sessions de treball amb les dinamitzadores i dinamitzadors dels Consells de
participació infantil i adolescent amb representació en el CNIAC i amb les dinamitzadores i dinamitzadors dels candidats a participar en el CNIAC.
El Programa d’impuls de la participació infantil i dels consells de participació
territorial dels infants i adolescents amb la finalitat de promoure la participació directa i política dels infants i adolescents mitjançant diferents estructures de participació, com els Consells de Participació Territorial, per tal de què els infants i adolescents catalans puguin participar, siguin escoltats i les seves opinions siguin tingudes
en compte en tots els espais o àmbits que afecten les seves vides.
Programa d’atenció als infants i adolescents menors de 14 anys inimputables
El programa dóna resposta a situacions en què hi ha infants o adolescents de
menys de 14 anys implicats com a autors en la denúncia d’un fet tipificat pel Codi
Penal com a delicte o falta. És un programa de valoració i intervenció en aquesta
població i les seves famílies des de l’àmbit de la prevenció.
Subvencions a entitats
S’han atorgat subvencions a 70 entitats per una quantitat de 4.340.218,31 €, per a)
Accions de promoció de l’educació, sanitat i qualitat de vida infantil i protecció dels
drets de la infància, b) Accions d’acollida, acompanyament, atenció integral educativa i social per als infants i joves sense referents familiars en situació de dificultat
social, c) Accions per la prevenció i atenció educativa i social davant de la violència
cap a la infància i d) Accions d’inserció laboral de joves en situació de dificultat social que hagin estat sota una mesura de protecció.
En el marc de la Convocatòria ordinària de subvencions de projectes i activitats
per a entitats, s’han subvencionat:
– 101 entitats per un total de 4.351.102,21 €, per a Programes d’atenció social
i educativa adreçats a infants i a adolescents en situació de risc social: B.1 Programes preventius d’atenció social comunitària per a infants i joves en risc social
(de caràcter anual), B.2 Programes de lluita contra els maltractaments a infants i a
adolescents (de caràcter anual), B.3 Programes adreçats a millorar la capacitat i el
rendiment educatiu en infants i joves dins del Sistema de Protecció a la Infància (de
caràcter anual), B.4 Programes adreçats al tractament i/o millora psicosocial d’infants i joves del Sistema de Protecció a la Infància (de caràcter anual), i per a Programes d’intervenció socioeducativa adreçats a infants i a adolescents en situació de
risc: I.1 Servei de suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys en situació de risc
(de caràcter anual), I.2 Servei d’atenció diürna (servei de centre obert) (de caràcter
anual), I.3 Servei d’intervenció en famílies amb infants i adolescents en situació de
risc (de caràcter anual), I.4 Servei d’acompanyament socioeducatiu per a adolescents
en situació de risc (de caràcter anual).
– 36 entitats per un total de 766.000,00 €, per Programes i actuacions de suport
a joves tutelats i extutelats: C.1 Programes de suport, acompanyament i habitatge
per a joves (suport educatiu, psicològic, jurídic i sociolaboral (de caràcter pluriennal), C.2 Programes diürns per a joves en situació de risc, adreçats a la integració
social i a la normalització en la vida de la comunitat (de caràcter pluriennal).
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Contractes programa amb ens locals
Equips o serveis inclosos en els contractes programes amb ens locals o comarcals:
– Contracte de serveis de Centres oberts amb 55 ens locals i 34 ens comarcals,
per un valor de 6.535.231,92 €: recurs diürn, fora d’horari escolar, per als infants i
adolescents que, per motius sociofamiliars i laborals, resten moltes hores sense la
supervisió i el suport d’un adult i/o que es troben en risc d’exclusió social.
– Contracte de Serveis d’intervenció socioeducativa no residencial amb 41 ens
locals i 40 ens comarcals, per un valor de 5.888.038,52 €: serveis preventius: orientació, assessorament, programes socioeducatius i formatius, per donar resposta des
del medi d’origen a les necessitats tant dels infants i adolescents en situacions risc
com de les seves famílies.
– Contracte del servei Àpats d’estiu amb 30 ens locals i 20 ens comarcals, per un
valor de 1.152.150,99 €, per a cobrir part de l’alimentació diària dels infants i adolescents en període d’estiu que es troben en situació de risc social.
– Contracte d’Equips d’atenció a la infància i l’adolescència amb 12 ens locals
i 28 ens comarcals, per un valor de 20.168.123,25 €, per a la valoració, actuació i
atenció d’infants en situació de risc de desemparament o en situació de desemparament, així com el seguiment i el tractament de les seves famílies.
– Contracte de Serveis d’integració en família extensa amb 10 ens locals i 21 ens
comarcals, per un valor de 2.908.181,00 €, per a la valoració, formació i seguiment
de la família extensa o familiar que s’ofereix per a l’acolliment d’un infant o adolescent sota la tutela de l’administració pública.

Barcelona, 3 de juny de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures
promogudes per l’Observatori dels Drets de la Infància per a divulgar
els drets dels infants i els adolescents
314-04114/12
Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 39835 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04111/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis de les
necessitats, les condicions de vida i l’adequació de l’ordenament
jurídic dels infants i els adolescents que ha promogut l’Observatori
dels Drets de la Infància
314-04115/12
Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 39835 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04111/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les propostes
d’actuació en matèria de protecció, provisió, prevenció i participació
infantil i juvenil que ha presentat l’Observatori dels Drets de la
Infància a la Generalitat
314-04116/12
Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 39835 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04111/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els menors no
acompanyats allotjats a l’Alberg Juvenil Josep Maria Batista i Roca,
del Masnou (Maresme)
314-04208/12
Proponent: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 39837 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 163 i 166 del Reglament del Parlament de
Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 314-04208/12 juntament amb la 314-04209/12.
Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un assumpte
relacionat, fet que és objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una
major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.
Durant el temps en què l’Alberg Juvenil JM Batista i Roca va ser centre d’emergència, fins a 30 de setembre de 2018, el total d’infants i joves emigrats sols no
acompanyats acollits va ser de 32 (i dos d’ells van entrar 2 cops –serien 34 entrades–). Pel que fa als escapoliments 12 nois es van escapolir funcionant aquest com a
centre d’emergència (i aquests 12 menors no acompanyants han fet 54 escapoliments
en total amb els seus corresponents retorns al centre).
Durant el temps en què l’Alberg Juvenil JM Batista i Roca ha sigut centre de primera acollida, a partir de l’1 d’octubre de 2018, el total d’infants i joves emigrants
sols no acompanyats acollits al centre al llarg d’aquests mesos tenint en compte les
entrades i sortides ha sigut de 97 (i cinc d’ells han entrat 2 cops –serien 102 entrades–). Pel que fa als escapoliments 32 nois es van escapolir funcionant aquest com a
centre de primera acollida (i aquests 32 menors no acompanyats han fet 92 escapoliments en total amb els seus corresponents retorns al centre).
Barcelona, 16 d’abril de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els menors no
acompanyats allotjats a l’Alberg Juvenil Josep Maria Batista i Roca,
del Masnou (Maresme)
314-04209/12
Proponent: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 39837 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04208/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
persones que han sol·licitat una plaça pública de residència a Valls
(Alt Camp)
314-04234/12
Proponent: Raúl Moreno Montaña, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 39838 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 163 i 166 del Reglament del Parlament de
Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 314-04234/12 juntament amb: 314-04235/12, 314-04236/12, 314-04237/12.
Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un assumpte
relacionat, fet que és objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una
major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.
El nombre de persones ingressades en residència assistida de gent gran a la comarca de l’Alt Camp, per municipis, és el següent:
Comarca

Pública

PEV

Total

Alt camp

207

66

273

Alcover

28

2

30

Alió

1

1

Cabra del Camp

2

2

Figuerola del Camp
Pla de Santa Maria
Querol

1

1

12

12

24

2

1

3

1

1

Rourell
Vallmoll
Valls

1

1

162

45

207

Vilabella

1

1

2

Vila-rodona

1

1

Les persones pendents d’una plaça pública en residència assistida de gent gran
a l’Alt Camp, a data 27 de març de 2019, són 74 de les quals 32 han renunciat una
vegada o més (fins a 7 vegades). A Valls de les 66 persones en llista d’accés 29 han
renunciat una vegada o més (fins a 7 vegades). Aquestes persones no estan desateses
atès que poden gaudir d’altres prestacions derivades de la Llei de Dependència o del
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Sistema Públic de Serveis Socials. Seguidament, trobareu les dades per la resta de
municipis:
Total en llista sense ingrés
plaça pública i sense PEV

Han renunciat
una vegada o més

Alcover

3

2

Pla Santa Maria

5

1

Valls

66

29

Total Alt Camp

74

32

Barcelona, 8 d’abril de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
persones que estan pendents d’una plaça pública de residència a
Valls (Alt Camp)
314-04235/12
Proponent: Raúl Moreno Montaña, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 39838 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04234/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
persones que han sol·licitat una plaça pública de residència a l’Alt
Camp
314-04236/12
Proponent: Raúl Moreno Montaña, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 39838 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04234/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
persones que estan pendents d’una plaça pública de residència a
l’Alt Camp
314-04237/12
Proponent: Raúl Moreno Montaña, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 39838 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04234/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
persones que han sol·licitat una plaça pública de residència a
Manlleu (Osona)
314-04238/12
Proponent: Raúl Moreno Montaña, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 39839 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 163 i 166 del Reglament del Parlament de
Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 314-04238/12 juntament amb: 314-04239/12, 314-04240/12, 314-04241/12.
Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un assumpte
relacionat, fet que és objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una
major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.
El nombre de persones ingressades en residència assistida de gent gran a la comarca de d’Osona, per municipis, és el següent:

Osona

Pública

PEV

Total

589

341

930

20

33

Alpens

1

Balenyà

13

Calldetenes
Centelles

5

5

34

30

64

Folgueroles

5

2

7

Gurb

5

2

7

Hostalets de Balenyà, els

1

1

L’Esquirol

20

20

40

Manlleu

81

64

145

Masies de Roda

3

1

4

Masies de Voltregà

13

1

14

Montesquiu

11

1

12

Muntanyola

2

2

Olost

4

4

Orís

2

Oristà
Perafita
Prats de Lluçanès

2
1

2

1
2

4

1

5

Roda de Ter

39

21

60

Rupit i Pruit

1

1

2

Sant Agustí de Lluçanès

2

Sant Bartomeu del Grau

1

1

2

Sant Boi de Lluçanès

26

7

33

Sant Hipòlit de Voltregà

2

13

18

31

Sant Julià de Vilatorta

3

6

9

Sant Martí de Centelles

4

Sant Pere de Torelló
Sant Quirze de Besora
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Pública
Sant Vicenç de Torelló

PEV

Total

10

10

Santa Eugènia de Berga

7

7

Santa Eulàlia de Riuprimer

2

Santa Maria de Besora

2

Seva

8

Sobremunt
Taradell

Tona
Torelló
Vic
Viladrau

5

13

22

38

1

1

10

64

1

1
54

3
2

1
16

Tavèrnoles
Tavertet

1

1

54

42

96

118

48

166

4

1

5

Les persones pendents d’una plaça pública en residència assistida de gent gran a
Osona a data 27 de març de 2019 són 479 de les quals 142 han renunciat una vegada
o més (fins a 10 vegades). A Manlleu, de les 140 persones en llista d’accés 33 han
renunciat una vegada o més (fins a 4 vegades). Aquestes persones no estan desateses
atès que poden gaudir d’altres prestacions derivades de la Llei de Dependència o del
Sistema Públic de Serveis Socials. Seguidament, trobareu les dades per la resta de
municipis:
Total en llista sense ingrés
plaça pública i sense PEV

Han renunciat una
vegada o més

20

3

140

33

Montesquiu

7

2

Roda de Ter

29

7

St. Boi Lluçanès

10

8

St. Hipòlit Voltregà

18

2

St. Quirze Besora

6

1

L’Esquirol

17

6

Taradell

34

4

Tona

18

2

Centelles
Manlleu

Torelló

55

9

Vic

125

65

Total Osona

479

142

Barcelona, 8 d’abril de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
persones que estan pendents d’una plaça pública de residència a
Manlleu (Osona)
314-04239/12
Proponent: Raúl Moreno Montaña, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 39839 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04238/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
persones que han sol·licitat una plaça pública de residència a Osona
314-04240/12
Proponent: Raúl Moreno Montaña, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 39839 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04238/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
persones que estan pendents d’una plaça pública de residència a
Osona
314-04241/12
Proponent: Raúl Moreno Montaña, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 39839 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04238/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’adhesió
de la Generalitat a la Carta internacional de dades obertes
314-04288/12
Proponent: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 39617 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-04288/12 us informo del següent:
Mitjançant l’Acord GOV/154/2018, de 20 de desembre de 2018, es va aprovar
l’estratègia de dades obertes de la Generalitat de Catalunya i l’adhesió a la Carta
Internacional de Dades Obertes, amb l’objectiu de gestionar i donar visibilitat de
forma integral a totes les dades de la Generalitat i el seu sector públic, i amb la voluntat de seguir en la línia de la transparència i la reutilització social de la informació pública.
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L’adhesió a la Carta Internacional de Dades Obertes consisteix en l’adhesió als
principis formulats en la carta. L’acte d’adhesió no comporta cap cost addicional a
la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 31 de maig de 2019
Alfred Bosch i Pascual, conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i
Transparència

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions perquè
la política agrària comuna arribi a les persones que obtenen el 25%
de les rendes de l’activitat primària
314-04289/12
Proponent: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 39561 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-04289/12 us informo del següent:
Amb data 31 de juliol de 2018 el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació (DARP), va emetre una proposta al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) per la modificació dels criteris per a la determinació
d’agricultor actiu definits a l’article 8.2. del Real Decreto 1075/2014. En aquesta
proposta, el DARP va suggerir la modificació del punt b) de l’esmentat article,
establint que només aquells agricultors amb un mínim del 25% dels seus ingressos totals provinents de la seva activitat agrària, salvaguardant una franquícia de
1.250 euros i mantenint aquesta opció com a única per a ser considerat agricultor
actiu quan s’exerceixen altres activitats no agràries de la llista negativa, poden ser
beneficiaris de les ajudes directes de la PAC.
Amb la introducció d’aquest canvi es començaria a obrir camí per a una necessària definició més concisa de la figura l’agricultor genuí per a la PAC post 2020, la
qual permeti accedir a les ajudes a professionals titulars de explotacions agràries.
Fins a dia d’avui, el MAPA no ha donat resposta a la proposta presentada pel
DARP.
Barcelona, 3 de juny de 2019
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels
quals Catalunya no ha participat en la Conferència Sectorial
d’Agricultura i Desenvolupament Rural
314-04291/12
Proponent: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 39562 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-04291/12 us informo del següent:
Des del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP)
informem que no es va assistir a la Conferència Sectorial d’Agricultura i Desenvolupament del 12 març per motius d’agenda. Tot i així, el DARP és conscient de la gran
importància d’aquesta convocatòria i és per aquesta raó que, en els darrers anys, s’hi
ha assistit diverses vegades, amb l’única excepció del 2018 per l’aplicació de l’article
155 de la Constitució Espanyola.
Barcelona, 3 de juny de 2019
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a
avaluar la superpoblació de senglars salvatges
314-04292/12
Proponent: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 39635 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-04292/12, 31404293/12 i 314-04294/12, us informo del següent:
En resposta a la pregunta 314-04292/12, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) té un Programa de Seguiment de les poblacions
de senglar a Catalunya des la temporada 1998-1999, en el qual també col·labora la
Diputació de Barcelona, i s’ha aplicat de manera ininterrompuda durant les darreres 20 temporades. Aquesta és una mesura que ajuda a avaluar la superpoblació de
senglars salvatges i el DARP ha destinat 19.491,16 € a la contractació d’aquest programa durant la temporada 2017-2018.
L’objectiu general del Programa és conèixer la tendència demogràfica de les poblacions de senglar a Catalunya, per tal de definir les mesures de gestió més adequades a cada situació. El Programa es porta a terme en un conjunt d’espais que integren la xarxa d’observatoris i que es troben distribuïts homogèniament i de forma
representativa per les diferents regions biogeogràfiques. Cada observatori té normalment una superfície superior a les 10.000 ha, òptimament superiors a les 20.000 ha.
De manera complementària, el Programa pretén també fomentar la cooperació
entre gestors, tècnics, guardes i caçadors, per poder aplicar les millors pràctiques de
gestió d’aquesta espècie, destinades a controlar l’expansió de les seves poblacions i
a reduir els danys que causa.
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Pel que fa a la pregunta 314-04293/12, la gestió de les poblacions de porc senglar
es realitza, al tractar-se d’espècies cinegètiques, amb actuacions de planificació i ordenació cinegètica segons el que determina la Resolució anual de caça. En concret
aquestes mesures es poden resumir en mesures de control i mesures de caràcter preventiu i que tenen l’objectiu que aquestes espècies no siguin susceptibles de produir
danys a la vegada que serveixin com un recurs per a l’aprofitament cinegètic.
Cal recordar, però, que la gestió cinegètica de més del 80% de la superfície del
país és privada i, per tant, correspon als seus titulars fer front a aquesta gestió i a les
responsabilitats que se’n deriven. A la Generalitat de Catalunya li pertoca dibuixar
les regles generals en les que es desenvolupa aquesta activitat privada.
En el cas del porc senglar les actuacions van adreçades a facilitar un augment de
les captures mitjançant una ampliació del període hàbil per tal que els titulars de les
àrees de caça puguin augmentar la pressió cinegètica.
Amb els caçadors també s’estan estudiant formes de millorar l’eficiència de les
batudes, que ja s’ha incrementat notablement en els darrers anys (entre el 30 i el 45%
dels senglars observats a les batudes són caçats). A més s’han establert sistemes excepcionals en casos de danys o molèsties d’aguard nocturn o diürn en determinades
zones, actuacions del Cos d’Agents Rurals (CAR) a la nit des de vehicles, actuacions
mixtes entre el CAR, pagesos i caçadors, caixes-parany, i un llarg etcètera.
Per últim, en el cas dels danys ja produïts pel senglar s’han esmerçat esforços en
augmentar l’eficiència en els tràmits del procediment d’excepcionalitat per autoritzar
la captura d’exemplars d’aquestes espècies. D’aquesta manera és sistema està pensat
per a que les actuacions de captura siguin autoritzades en un termini inferior a 48
hores per tal que les actuacions siguin més eficaces (i en la major part dels casos
són inferiors a 24 h).
D’altra banda la resolució anual de caça també preveu l’instrument de la declaració d’emergència cinegètica, en aquells casos en què el titular de l’àrea de caça no
pot, no sap o no vol fer front als danys produïts pel senglar. El nombre de senglars
capturats s’ha incrementat any rere any i al 2017-18 es van capturar uns 60.000
exemplars. Mai abans no se n’havien capturat tants.
A més a més, també s’ha posat en marxa una prova pilot a l’Alt Empordà, Garrotxa, Pla de l’Estany i Gironès degut a l’alta i molt alta densitat de senglar observada, destinada a rebaixar les densitats i vinculat a la PPA (Pesta Porcina Africana),
es tracta d’un programa adreçat a les societats de caçadors de compensació de 50 €
per senglar abatut, doncs convé destinar tots els esforços possibles en que no arribi
la malaltia a Catalunya.
En relació a la qüestió 314-04294/12, el Govern ha aplicat entre el 2017 i el 2019
el Pla de prevenció dels danys i els riscos originats per la fauna cinegètica, impulsat
pel DARP. Aquest Pla té com a objectiu general establir una estratègia per equilibrar l’ecosistema, establir un nou marc legal, administratiu i operatiu, per fer front
als nous reptes que generen els elevats nivells poblacionals que han assolit diverses espècies cinegètiques, i prevenir i controlar, de manera eficient i sostenible, els
riscos i danys que generen. Els seus objectius són actualitzar i adaptar a la realitat
actual i a la seva evolució desitjada la legislació i normativa en matèria de gestió i
d’espècies cinegètiques, de prevenció i control dels danys que provoquen, i dels riscos que puguin tenir associats, trencar les inèrcies que duen a caçadors i pagesos a
canvis de rol improvisats i reavaluar i redefinir les responsabilitats i actuacions que
pertoquen a cada sector i a les administracions i diferenciar entre la pràctica cinegètica ordinària i el control de la fauna com a actuacions diferents que no es poden
abordar sempre amb els mateixos mitjans i sistemes, entre d’altres. Algunes de les
actuacions del pla de danys han estat l’inici dels treballs per tal d’elaborar i tramitar una Llei de caça de Catalunya i l’elaboració i tramitació interdepartamental del
Decret de comercialització de carn de caça, publicat a començaments del 2019. S’ha
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implantat progressivament un sistema de recollida de residus dels senglars capturats
i s’ha estimulat l’absorció per part del sector càrnic fins a més del 50% dels exemplars capturats.
Per poder assolir això a curt, mitjà i llarg termini, un objectiu estratègic és coordinar l’acció del Govern de la Generalitat de Catalunya entre els diferents departaments, atès que la problemàtica actual és absolutament transversal, i estendre aquesta actuació coordinada a tots els nivells institucionals i orgànics que correspongui.
Amb aquest objectiu es va crear la Comissió Interdepartamental de prevenció dels
danys i dels riscos originats per les espècies cinegètiques que ha estat treballant des
d’aleshores coordinant-ne les accions.
Barcelona, 3 de juny de 2019
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a
reduir la superpoblació de senglars salvatges
314-04293/12
Proponent: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 39635 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04292/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a
reduir els danys derivats de la superpoblació de senglars salvatges
314-04294/12
Proponent: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 39635 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04292/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de
desenvolupar un pla d’aplicació del Llibre blanc sobre la governança
de la Comissió Europea en la lluita contra la despoblació rural
314-04298/12
Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 39563 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-04298/12 us informo del següent:
La Comissió Interdepartamental de Despoblament Rural té l’objectiu d’avaluar
la situació actual de despoblament d’algunes zones rurals de Catalunya i d’impulsar la coordinació i priorització de les polítiques en els diferents àmbits de Govern
que incideixen a atenuar les causes del desequilibri demogràfic i territorial del país.
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D’aquesta manera, també dóna compliment a la moció aprovada pel Parlament de
Catalunya 114/XI sobre la despoblació a les zones rurals. Aquesta Comissió tindrà
en compte les publicacions i normativa aplicables en relació a aquesta matèria.
Barcelona, 3 de juny de 2019
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre
d’expedients sancionadors incoats per caça il·legal o per mort de
carnívors il·legal del 2010 ençà
314-04313/12
Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 39636 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-04313/12 us informo del següent:
Tant el Departament d’Alimentació, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP),
en matèria de caça, com el Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES), en
matèria de protecció dels animals i biodiversitat, tenen dades registrades de caça en
relació a la falta de compliment relatiu a la resolució de vedes o a algun dels reglaments que desenvolupen les lleis de caça, però que no es poden qualificar d’il·legals,
com per exemple sí que seria el cas del furtivisme. Així mateix, cal tenir en compte,
que alguns casos de mort de carnívors es tramiten a través de la via penal, i tampoc
queden recollits en la base de dades d’incoació d’expedients administratius sancionadors.
Pel que fa a les dades registrades pel DTES, des del 2010, s’han registrat un total de 160 expedients de caça il·legal. Dels 160 expedients esmentats, 76 expedients
són en règim especial greu, 46 de caça en època de veda, 18 en règim especial molt
greu, 7 de caça de nit, 6 de caça des de vehicle, 4 de caça de nit amb llum, 2 de caça
amb municions no autoritzades i 1 de caça en època de veda menys greu. Així mateix, si es té en compte tots els expedients sancionadors incoats en matèria de caça,
ja siguin, no només amb resultat de sanció i inhabilitació, sinó també arxivats, hi ha
hagut un total de 2817 expedients a tota Catalunya des de l’any 2010.
Per altra banda, en relació a les dades recollides pel DARP, s’informa que les dades de denúncies del Cos d’Agents Rurals per mort il·legal de carnívors i el resultat
ha estat d’un total de 14 denúncies.
Tot i així, cal precisar que, en molts dels casos esmentats, no es tracta de caça il·
legal, sinó de manca d’algun document administratiu o pel fet de portar l’arma en algun lloc no permès. Per tant, no existeix una relació directa entre el número d’expedients incoats i el número de captures de fauna realitzat de forma il·legal (o furtiva).
Barcelona, 3 de juny de 2019
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos
econòmics i humans dels serveis d’informació i educació ambiental
dels espais naturals de protecció especial en el període 2010-2018
314-04316/12
Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 39595 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 314-04316/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-04317/12 a 31404319/12.
Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.
El pressupost, pel que fa al Capítol 2, destinat als serveis d’informació i educació ambiental als Espais Naturals de Protecció Especial, des de 2010 fins al 2018, es
relaciona en l’annex 1 (les dades venen donades en €).
El pressupost aprovat i executat, a cada Espai Natural de Protecció Especial
(ENPE) gestionat en l’actualitat pel Departament de Territori i Sostenibilitat, des de
l’any 2010 al 2018, es recull en l’annex 2.
Cal dir que:
– Es refereix al pressupost aprovat i executat dels Capítols 2 (manteniment) i
6 (inversions pròpies), desglossat per cada Espai Natural de Protecció Especial.
– S’ha inclòs una fila corresponent al «Servei d’espais naturals protegits» que
suma aquelles despeses de tramitació centralitzada, així com les aportacions fetes
pel Departament a cada ENPE en concepte de Règim d’Autonomia Econòmica.
– Pel que fa al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, que va ser
declarat al maig del 2010 (Llei 15/2010, de 28 de maig) cal dir que les dades corresponents a l’any 2010 es desglossen de forma que la primera meitat de l’any recull les
despeses realitzades encara per l’Àrea Protegida de les Illes Medes, i la part posterior al maig les ja realitzades pel Parc Natural.
El pressupost destinat als espais del PEIN s’ha vehiculat mitjançant les successives convocatòries de subvencions destinades als espais naturals de Catalunya, fonamentalment dirigides als hàbitats i les espècies.
Les dotacions pressupostàries d’aquestes convocatòries de subvencions es distribueixen en diferents àmbits territorials, d’entre els quals un d’ells va dirigit a «subvencions als espais del PEIN».
A continuació es relaciona el pressupost total atorgat, per l’àmbit territorial dels
espais del PEIN, en les quatre convocatòries que han tingut lloc des de l’any 2010
fins al 2018:
Convocatòria (any)
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Pressupost atorgat

2010

2.002.877,40 €

2013

1.904.832,48 €

2014
2017

Cap. IV
–

Cap. VII
2.002.877,40 €

536.348,70 €

1.368.483,87 €

1.702.545,92 €

681.511,95 €

1.021.033,87 €

1.248.363,19 €

493.547,51 €

754.815, €
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Les aportacions de la Generalitat als Consorcis dedicats a la gestió dels espais
naturals protegits des del any 2010 al 2018, han estat:

Aportació any 2010
Consorci del Delta del Llobregat
Consorci de l’Estany d’Ivars - Vila-sana
Consorci de Gallecs

Aportació
cap. VII

Total

472.400,00 €

0,00 €

472.400,00 €

70.620,00 €

0,00 €

70.620,00 €

107.946,07 €

14.453,93 €

122.400,00 €

Consorci dels Colls - Miralpeix i
Costa del Garraf

50.000,00 €

0,00 €

50.000,00 €

Consorci de la Serra de Llaberia

126.065,00 €

87.804,44 €

213.869,44 €

Consorci de les Gavarres

201.500,00 €

57.220,00 €

258.720,00 €

Consorci de l’Alta Garrotxa

190.548,00 €

67.700,00 €

258.248,00 €

Consorci del Ripollès

218.000,00 €

63.168,00 €

281.168,00 €

99.641,50 €

44.908,92 €

144.550,42 €

Consorci de l’Estany de Banyoles
Consorci del Parc Serralada Litoral

97.756,00 €

41.283,93 €

139.039,93 €

Consorci del Parc de Collserola

64.660,00 €

55.000,00 €

119.660,00 €

Total

Aportació any 2011
Consorci del Delta del Llobregat

1.699.136,57 €

431.539,22 € 2.130.675,79 €

Aportació
cap. IV

Aportació
cap. VII

Total

368.472,00 €

0,00 €

368.472,00 €

Consorci de l’Estany d’Ivars-Vila-sana

56.496,00 €

0,00 €

56.496,00 €

Consorci de Gallecs

86.356,86 €

11.563,14 €

97.920,00 €

Consorci dels Colls - Miralpeix i
Costa del Garraf

39.000,00 €

0,00 €

39.000,00 €

Consorci de la Serra de Llaberia

98.330,70 €

43.902,22 €

142.232,92 €

Consorci de les Gavarres

157.170,00 €

28.610,00 €

185.780,00 €

Consorci de l’Alta Garrotxa

148.627,44 €

33.850,00 €

182.477,44 €

Consorci del Ripollès

170.040,00 €

31.584,00 €

201.624,00 €

Consorci de l’Estany de Banyoles

137.720,37 €

22.454,46 €

160.174,83 €

76.249,68 €

20.641,97 €

96.891,65 €

0,00 €

327.028,14 €

Consorci del Parc Serralada Litoral
Consorci del Parc de Collserola
Total

327.028,14 €
1.665.491,19 €

192.605,79 € 1.858.096,98 €

Aportació
cap. IV

Aportació
cap. VII

Total

Consorci del Delta del Llobregat

96.939,06 €

0,00 €

96.939,06 €

Consorci de l’Estany d’Ivars-Vila-sana

13.440,49 €

0,00 €

13.440,49 €

Consorci dels Colls - Miralpeix i Costa
del Garraf

14.978,00 €

0,00 €

14.978,00 €

Aportació any 2012

Consorci de la Serra de Llaberia

63.388,64 €

21.951,11 €

85.339,75 €

Consorci de les Gavarres

111.431,00 €

14.305,00 €

125.736,00 €

Consorci de l’Alta Garrotxa

111.734,21 €

16.000,00 €

127.734,21 €

Consorci del Ripollès

125.344,80 €

15.792,00 €

141.136,80 €

Consorci de l’Estany de Banyoles

105.990,76 €

8.000,00 €

113.990,76 €

21.792,00 €

0,00 €

21.792,00 €

Consorci del Parc Serralada Litoral
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Aportació
cap. IV

Consorci del Parc de Collserola

100.000,00 €

0,00 €

100.000,00 €

Total

765.038,96 €

76.048,11 €

841.087,07 €
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Aportació any 2013
Consorci del Delta del Llobregat
Consorci de l’Estany d’Ivars-Vila-sana
Consorci del Parc de Collserola
Consorci de la Serra de Llaberia

Aportació
cap. VII

Total

151.168,00 €

0,00 €

151.168,00 €

22.598,40 €

0,00 €

22.598,40 €

100.000,00 €

0,00 €

100.000,00 €

63.573,28 €

17.560,89 €

81.134,17 €

Consorci de les Gavarres

108.113,36 €

11.444,00 €

119.557,36 €

Consorci de l’Alta Garrotxa

108.000,00 €

13.540,00 €

121.540,00 €

Consorci del Ripollès

100.275,84 €

12.633,60 €

112.909,44 €

Consorci de l’Estany de Banyoles

109.600,00 €

8.553,00 €

118.153,00 €

11.982,40 €

0,00 €

11.982,40 €

9.180,00 €

8.256,79 €

17.436,79 €

610.724,88 €

71.988,28 €

856.479,56 €

Aportació
cap. IV

Aportació
cap. VII

Total

151.168,00 €

0,00 €

151.168,00 €

22.598,40 €

0,00 €

22.598,40 €

100.000,00 €

0,00 €

100.000,00 €

Consorci dels Colls - Miralpeix i
Costa del Garraf
Consorci del Parc Serralada Litoral
Total

Aportació any 2014
Consorci del Delta del Llobregat
Consorci de l’Estany d’Ivars-Vila-sana
Consorci del Parc de Collserola
Consorci de la Serra de Llaberia

63.573,28 €

17.560,89 €

81.134,17 €

Consorci de les Gavarres

108.113,36 €

11.444,00 €

119.557,36 €

Consorci de l’Alta Garrotxa

108.000,00 €

13.540,00 €

121.540,00 €

Consorci del Ripollès

100.275,84 €

12.633,60 €

112.909,44 €

Consorci de l’Estany de Banyoles

91.500,00 €

8.553,00 €

100.053,00 €

Consorci dels Colls - Miralpeix i
Costa del Garraf

11.982,40 €

0,00 €

11.982,40 €

9.180,00 €

8.256,79 €

17.436,79 €

766.391,28 €

71.988,28 €

838.379,56 €

Aportació
cap. IV

Aportació
cap. VII

Total

Consorci del Delta del Llobregat

151.168,00 €

0,00 €

151.168,00 €

Consorci de l’Estany d’Ivars-Vila-sana

25.000,00 €

0,00 €

25.000,00 €

100.000,00 €

0,00 €

100.000,00 €

Consorci del Parc Serralada Litoral
Total

Aportació any 2015

Consorci del Parc de Collserola
Consorci de la Serra de Llaberia

63.573,28 €

17.560,89 €

81.134,17 €

Consorci de les Gavarres

108.113,36 €

11.444,00 €

119.557,36 €

Consorci de l’Alta Garrotxa

108.000,00 €

13.540,00 €

121.540,00 €

Consorci del Ripollès

100.275,84 €

12.633,60 €

112.909,44 €

49.600,00 €

8.553,00 €

58.153,00 €

Consorci dels Colls - Miralpeix i
Costa del Garraf

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Consorci del Parc Serralada Litoral

0,00 €

0,00 €

0,00 €

705.730,48 €

63.731,49 €

769.461,97 €

Consorci de l’Estany de Banyoles

Total
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Aportació
cap. IV

Aportació
cap. VII

Total

Consorci del Delta del Llobregat

151.168,00 €

0,00 €

151.168,00 €

Consorci de l’Estany d’Ivars-Vila-sana

25.000,00 €

0,00 €

25.000,00 €

100.000,00 €

0,00 €

100.000,00 €

Aportació any 2016

Consorci del Parc de Collserola
Consorci de la Serra de Llaberia

63.573,28 €

17.560,89 €

81.134,17 €

Consorci de les Gavarres

108.113,36 €

11.444,00 €

119.557,36 €

Consorci de l’Alta Garrotxa

108.000,00 €

13.540,00 €

121.540,00 €

Consorci del Ripollès

100.275,84 €

12.633,60 €

112.909,44 €

49.600,00 €

8.553,00 €

58.153,00 €

Consorci dels Colls - Miralpeix i
Costa del Garraf

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Consorci del Parc Serralada Litoral

0,00 €

0,00 €

0,00 €

705.730,48 €

63.731,49 €

769.461,97 €

Aportació
cap. IV

Aportació
cap. VII

Total

170.000,00 €

0,00 €

170.000,00 €

69.208,00 €

0,00 €

69.208,00 €

140.000,00 €

0,00 €

140.000,00 €

Consorci de l’Estany de Banyoles

Total

Aportació any 2017
Consorci del Delta del Llobregat
Consorci de l’Estany d’Ivars-Vila-sana
Consorci del Parc de Collserola
Consorci de la Serra de Llaberia

82.600,00 €

17.560,89 €

100.160,89 €

Consorci de les Gavarres

140.000,00 €

11.444,00 €

151.444,00 €

Consorci de l’Alta Garrotxa

140.000,00 €

13.540,00 €

153.540,00 €

Consorci del Ripollès

100.275,84 €

12.633,60 €

112.909,44 €

Consorci de l’Estany de Banyoles

115.000,00 €

8.553,00 €

123.553,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

25.000,00 €

0,00 €

25.000,00 €

Consorci dels Colls - Miralpeix i
Costa del Garraf
Consorci del Parc Serralada Litoral
Total

Aportació any 2018
Consorci del Delta del Llobregat
Consorci de l’Estany d’Ivars-Vila-sana
Consorci del Parc de Collserola
Consorci de la Serra de Llaberia

982.083,84 €

63.731,49 € 1.045.815,33 €

Aportació
cap. IV

Aportació
cap. VII

Total

170.000,00 €

0,00 €

170.000,00 €

69.208,00 €

0,00 €

69.208,00 €

140.000,00 €

0,00 €

140.000,00 €

82.600,00 €

17.560,89 €

100.160,89 €

Consorci de les Gavarres

139.950,00 €

11.444,00 €

151.394,00 €

Consorci de l’Alta Garrotxa

140.000,00 €

13.540,00 €

153.540,00 €

Consorci del Ripollès

100.275,84 €

12.633,60 €

112.909,44 €

Consorci de l’Estany de Banyoles

115.000,00 €

8.553,00 €

123.553,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

25.000,00 €

0,00 €

25.000,00 €

Consorci dels Colls - Miralpeix i
Costa del Garraf
Consorci del Parc Serralada Litoral
Total

982.033,84 €

63.731,49 € 1.045.765,33 €

Barcelona, 31 de maig de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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27.803,55

21.507,08

41.937,86

1.484.768,53

1.232.238,65

1.288.870,74

722.916,21

108.618,72

610.097,30

46.377,10

0,00

17.981,09

611.209,01

60.264,74

0,00

53.483,20

923.718,85

54.629,40

0,00

107.127,31

58.043,70

65.249,25

95.825,95

130.189,95

167.324,85

179.515,60

1.333.860,32

17.497,81

2018

1.351.424,07

20.153,76

45.054,35

41.382,00

58.043,70

65.249,25

95.825,95

130.189,95

173.278,05

180.822,40

83.375,05

185.574,07

43.529,75

228.945,79

Nota: En el cas dels parcs naturals de Cadí-Moixeró i Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, aquests serveis, fins l’any 2016, van ser assumits en la seva totalitat per personal propi.

TOTAL

Mas de Melons, reserves naturals

107.794,50

0,00

165.489,71

64.172,96

48.472,60

86.996,00

81.342,25

185.697,49

43.529,75

222.965,37

2017

45.296,35

106.892,95

0,00

101.466,90

55.908,87

21.757,14

62.000,00

40.092,83

108.751,80

0,00

247.986,24

2016

41.382,00
116.639,14

0,00

100.396,13

57.762,20

21.223,79

62.959,64

21.458,83

51.778,59

0,00

183.090,74

2015

Poblet, paratge natural d’interès nacional

0,00

33.672,75

111.675,77

160.264,70

263.239,51

21.458,83

89.515,55

0,00

192.422,97

2014

Capçaleres del Ter i del Freser, parc natural

Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, parc natural

43.212,04

102.363,00

139.082,66

238.139,53

21.767,67

86.573,61

42.043,78

130.129,76

Els Ports, parc natural
33.672,75

184.441,43

Cap de Creus, parc natural

86.211,68

238.871,65

0,00

287.140,18

2013

Serra de Montsant, parc natural

327.776,78

Delta de l’Ebre, parc natural

85.166,37

214.532,22

0,00

287.140,18

2012

85.523,75

129.490,19

0,00

302.849,88

2011

Alt Pirineu, parc natural

251.601,56

Aiguamolls de l’Empordà, parc natural

0,00

311.016,92

2010

Zona Volcànica de la Garrotxa, parc natural

Cadí-Moixeró, parc natural

Espai Natural de Protecció Especial
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, parc
nacional
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726.386,48 €
0,00 €

Zona Volcànica de la Garrotxa, parc natural

Capçaleres del Ter i del Freser, parc natural

6

9.726,17 €

Els Ports, parc natural

TOTAL

9.505,57 €

Delta de l'Ebre, parc natural

TOTAL CAP 2 + CAP 6

0,00 €

Capçaleres del Ter i del Freser, parc natural

0,00 €

543.343,18 €

253.384,05 €

451.251,42 €

107.576,58 €

456.094,03 €

1.042.758,69 €

417.435,99 €

198.824,94 €

527.413,13 €

54.000,00 €

755.851,02 €

294.817,12 €

287.920,77 €

2012

0,00 €

303.450,75 €

203.204,74 €

343.216,52 €

18.000,00 €

466.283,91 €

635.563,56 €

208.842,58 €

160.966,26 €

385.179,73 €

47.915,25 €

487.430,87 €

209.857,62 €

430.264,35 €

2013

0,00 €

274.581,17 €

229.574,92 €

345.984,48 €

57.999,99 €

437.236,28 €

857.729,07 €

172.932,79 €

164.557,67 €

439.316,22 €

50.819,00 €

530.833,48 €

172.126,33 €

393.527,70 €

2014

0,00 €

220.637,12 €

81.554,00 €

121.899,86 €

66.603,70 €

205.405,87 €

200.668,20 €

152.047,53 €

143.674,06 €

160.425,52 €

46.054,00 €

202.335,39 €

128.481,58 €

2.251.351,17 €

2015

0,00 €

145.349,94 €

0,00 €

79.397,38 €

77.400,52 €

64.172,96 €

123.534,00 €

105.655,99 €

46.172,06 €

75.069,55 €

6.844,00 €

62.074,58 €

97.445,33 €

3.853.426,86 €

2016

16.698,00 €

369.237,79 €

52.879,13 €

111.994,26 €

117.248,55 €

246.770,97 €

321.765,10 €

194.263,50 €

325.515,10 €

259.482,28 €

40.067,03 €

169.423,05 €

170.997,57 €

5.375.046,83 €

2017

97.778,62 €

49.988,11 €

13.215,47 €

0,00 €

34.568,21 €

23.546,60 €

15.000,00 €

0,00 €

22.362,01 €

48.165,02 €

0,00 €

17.970,62 €

57.738,37 €

7.509.908,02 €

2018

382.662,60 €

0,00 €

0,00 €

14.125,73 €

0,00 €

0,00 €

190.624,20 €

57.453,19 €

0,00 €

25.366,82 €

25.045,50 €

49.921,08 €

20.126,08 €

0,00 €

2011

373.960,22 €

0,00 €

15.222,77 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

592,90 €

224.537,71 €

0,00 €

6.265,00 €

6.957,50 €

49.990,70 €

70.393,64 €

0,00 €

2012

417.673,76 €

0,00 €

7.989,57 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

21.519,54 €

148.152,84 €

0,00 €

0,00 €

181.785,22 €

8.984,25 €

47.302,64 €

1.939,70 €

2013

632.710,75 €

0,00 €

85.636,68 €

44.935,13 €

22.524,04 €

0,00 €

61.846,31 €

67.935,93 €

10.890,00 €

82.501,48 €

109.456,19 €

67.090,53 €

79.894,46 €

0,00 €

2014

292.491,51 €

0,00 €

1.089,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

20.959,62 €

10.270,39 €

0,00 €

0,00 €

105.352,10 €

123.848,90 €

19.326,46 €

11.645,04 €

2015

194.808,04 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

54.787,08 €

54.115,03 €

0,00 €

1.340,00 €

84.565,93 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2016

698.251,82 €

2.861,65 €

81.100,82 €

16.879,50 €

3.575,55 €

21.114,50 €

10.404,79 €

140.962,29 €

21.743,70 €

142.703,74 €

159.156,12 €

67.149,19 €

19.360,24 €

11.239,73 €

2017

597.018,95 €

0,00 €

49.988,11 €

10.746,01 €

0,00 €

72.557,47 €

37.481,81 €

15.000,00 €

16.032,50 €

206.865,08 €

71.605,18 €

17.970,62 €

57.738,37 €

41.033,80 €

2018

9.005.231,99 € 7.076.673,29 € 5.764.631,14 € 4.317.849,90 € 4.759.929,85 € 4.273.629,51 € 4.931.351,21 € 8.469.640,98 € 8.487.260,00 €

321.934,66 €

17.833,69 €

5.221,56 €

Poblet, paratge natural

Zona Volcànica de la Garrotxa, parc natural

107.063,97 €

Montsant, parc natural

0,00 €

52.673,71 €

Cap de Creus, parc natural

Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, parc natural

10.421,23 €

Cadí-Moixeró, parc natural

7.013,90 €

81.381,66 €

Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, parc nacional

Alt Pirineu, parc natural

21.093,20 €

0,00 €

2010

Aiguamolls de l'Empordà, parc natural

Servei d'Espais Naturals Protegits

0,00 €

600.796,47 €

364.280,50 €

592.820,74 €

59.176,48 €

945.027,87 €

1.106.871,16 €

512.437,75 €

211.385,23 €

760.895,60 €

78.077,26 €

793.395,45 €

393.138,76 €

275.707,42 €

2011

TOTAL 8.683.297,33 € 6.694.010,69 € 5.390.670,92 € 3.900.176,14 € 4.127.219,10 € 3.981.138,00 € 4.736.543,17 € 7.771.389,16 € 7.890.241,05 €

417.251,38 €

Poblet, paratge natural

42.713,24 €
836.469,61 €

Montsant, parc natural

Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, parc natural

Els Ports, parc natural
276.563,37 €

1.194.470,80 €

Delta de l'Ebre, parc natural

les Medes, àrea protegida (fins maig 2010)

610.128,59 €
1.470.877,65 €

Cap de Creus, parc natural

319.350,25 €

Alt Pirineu, parc natural

Cadí-Moixeró, parc natural

83.703,00 €
1.081.554,38 €

Albera, paratge natural

1.026.053,75 €

480.676,33 €

Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, parc nacional

117.098,50 €

Aiguamolls de l'Empordà, parc natural

2010

Servei d’Espais Naturals Protegits

Capítol Espai Natural

2

Capítol Espai Natural

BOPC 359
14 de juny de 2019

Annex 2

46

BOPC 359
14 de juny de 2019

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost
aprovat i executat i les actuacions de la xarxa d’espais naturals de
protecció especial en el període 2010-2018
314-04317/12
Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 39595 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04316/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost
aprovat i executat dels espais del Pla d’espais d’interès natural que
no són espais naturals de protecció especial en el període 2010-2018
314-04318/12
Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 39595 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04316/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost
assignat i transferit als consorcis i les administracions gestores
d’espais del Pla d’espais d’interès natural en el període 2010-2018
314-04319/12
Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 39595 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04316/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
permisos per a instal·lar granges noves atorgats des de l’entrada en
vigor de la normativa de benestar animal dins les zones vulnerables i
l’increment de la cabanya porquina que representen
314-04320/12
Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 39564 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-04320/12, 31404321/12 i 314-04322/12, us informo del següent:
Atès que les preguntes estan fetes en relació a les granges de bestiar porcí, les
dades que es faciliten fan referència a sub-explotacions porcines, enteses com a
granges exclusivament porcines o, si hi hagués també altres espècies, com la part
de la granja on hi ha ubicat el bestiar porcí. Les dades compartides són de l’1 de ge1.25.15. Preguntes per escrit
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ner del 2013, data en què va entrar definitivament en vigor la normativa de benestar
animal en el sector porcí.
En relació al fet de com mesurar l’augment o disminució de la cabana porcina,
les dades es faciliten en termes de generació de nitrogen en els purins porcins, aplicant a les diferents categories de bestiar el valor d’excreció estàndard de nitrogen
establert al Decret 136/2009. Aquesta és una magnitud que permet tenir en compte,
de manera ponderada i agregada, les diferents categories de bestiar porcí (mascles,
femelles, cria, recria, reposició i engreix).
En aquest sentit, per tenir una idea més clara de la significació d’aquestes dades
d’excreció nitrogenada, cal a la vegada tenir en compte que una granja de 1.000 places de porcs d’engreix equival a 7.250 kg N/any.
Amb aquestes consideracions, en zona vulnerable s’han donat d’alta, durant el
període esmentat anteriorment, un total de 220 sub-explotacions porcines, amb una
generació de nitrogen equivalent a 1.812.977 kg de nitrogen a l’any (kg. N/any). Si
es traduís aquest volum a places de porcs d’engreix, l’equivalent seria de 250.066
places.
Malgrat això, per tal de tenir una idea global de la situació, és interessant saber que,
durant el període esmentat, en zona vulnerable hi ha hagut també 484 sub-explota
cions porcines que han reduït la càrrega de bestiar, en l’equivalent a 867.085 kg N/any,
la qual cosa equivaldria a 119.598 places.
Barcelona, 3 de juny de 2019
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
permisos per a ampliar granges atorgats des de l’entrada en vigor
de la normativa de benestar animal dins les zones vulnerables i
l’increment de la cabanya porquina que representen
314-04321/12
Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 39564 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04320/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de granges
que s’han tancat des de l’aprovació de la normativa de benestar animal
dins les zones vulnerables i la disminució de la cabanya porquina que
representen
314-04322/12
Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 39564 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04320/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els viatges del
personal del Departament de Polítiques Digitals i Administració
Pública
314-04325/12
Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 39667 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-04325/12 us informo del següent:
D’acord amb el que disposa l’article 8, apartat 1, lletra m, de la Llei 19/2014,
del 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació pública i bon govern,
l’Administració, en aplicació del principi de transparència, ha de fer pública la informació relativa a qualsevol matèria d’interès públic, així com les informacions
que siguin demanades amb més freqüència per via de l’exercici del dret d’accés a la
informació pública.
Des de l’inici de la vigència d’aquesta llei, s’ha constatat que una de les informacions demanades amb freqüència per la via del dret d’accés a la informació pública
és la relativa als viatges a l’estranger que fan el president, els consellers i conselleres,
i els alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit, a partir d’allò establert en l’article esmentat anteriorment, s’ha considerat adient fer pública aquesta
informació.
És per aquest motiu que us comunico que la informació relativa als viatges del
president, consellers i alts càrrecs a l’exterior està disponible en dades obertes al
portal de la transparència al vincle següent:
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Sector-P-blic/Viatges-a-l-estrangerdels-alts-c-rrecs/5kte-hque
El fet de publicar les dades en format obert permet a tothom accedir a aquesta informació de forma immediata i senzilla des de qualsevol ubicació. El Govern
aposta per l’obertura màxima de les dades públiques, tal com ho demostra l’impuls
que s’ha dut a terme en aquest sentit amb l’Acord de Govern del passat 20 de desembre pel qual s’aprovava l’estratègia de dades obertes de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 3 de juny de 2019
Jordi Puigneró i Ferrer, de Polítiques Digitals i Administració Pública

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estalvi que
generarien les eleccions amb vot electrònic
314-04374/12
Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 39668 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-04374/12 us informo del següent:
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La implementació del vot electrònic comporta una clara millora en l’eficiència
de l’actuació administrativa i és l’exemple paradigmàtic d’optimització i estalvi de
recursos públics:
Amb la votació telemàtica no seria necessari imprimir paperetes ni sobres ni distribuir-los entre les diferents meses electorals en tots aquells col·lectius on s’introduís la votació electrònica. Cal recordar que en l’àmbit del personal d’Administració i
Tècnic hi ha al voltant de 150 meses parcials, distribuïdes per tot el territori, on cal
fer arribar tot el material electoral. Aquesta xifra supera les 300 meses parcials, per
exemple, en el cas del personal docent, i al voltant de les 120 en el cas del personal
estatutari. Finalment en el cas de l’Administració de Justícia la xifra és de 60 meses
parcials. Això suposa, al marge del cost directe, un desplegament logístic i de personal absolutament ineficient.
Els procediments electorals presencials requereixen la participació d’un gran
nombre d’empleats públics atès el gran desplegament de meses electorals que es requereix per garantir el dret a sufragi de tots els electors durant la seva jornada de
treball. Aquest fet implica que durant tota la jornada de votació presencial i durant
el dia següent, els empleats i empleades públics participants en alguna de les funcions previstes en el procediment (membre de mesa, interventor i representant de
l’Administració) no puguin prestar serveis, com tampoc ho poden fer durant les sessions informatives i preparatòries destinades al bon funcionament de la votació. Les
hores de participació directa en la preparació i realització de la jornada de votació
de les juntes de personal serien un mínim de 20.000 hores laborables en que aquest
personal deixa de prestar els seus serveis ordinaris d’atenció a la ciutadania per a
realitzar tasques vinculades a la celebració dels processos electorals. A banda del
temps en què no es presten serveis per participar de forma directa en la jornada de
votació presencial i en la seva preparació, els empleats que ostenten alguna funció
dins del procediment electoral tenen dret a un permís de cinc hores l’endemà de la
votació.
Així mateix, els electors inclosos en el cens disposen d’un permís per exercir el
dret de vot presencialment d’una durada mínima de mitja hora i màxima de quatre
hores en funció de la proximitat a la mesa electoral corresponent. En aquest sentit,
el cens electoral en cada un dels àmbits és el següent:
a) Personal funcionari d’administració i tècnic: 25.000 empleats
b) Personal de l’Institut Català de la Salut: 37.500 empleats
c) Administració de justícia: 8.400 empleats
d) Personal docent: 70.000 empleats
Per tant, si als costos econòmics que suposa la dedicació horària del personal
afecte a la celebració del procés electoral, més les hores de permís per exercir el dret
de vot, tenint en compte un índex de participació del 60%, es pot extrapolar que el
cost econòmic vinculat directa o indirectament als processos electorals estaria al
voltant dels 2.000.000 €.
Finalment, també cal tenir en compte que atès que el destinatari últim de la prestació de serveis dels empleats i empleades públics és el conjunt de la ciutadania, el
fet que tot el personal afecte al procés electoral no pugui prestar els seus serveis ordinaris durant un mínim de dues jornades laborables, comporta una alteració en el
servei públic.
La votació telemàtica donaria resposta satisfactòria a aquestes situacions alhora
que garantiria els drets sindicals i de participació electoral.
Barcelona, 3 de juny de 2019
Jordi Puigneró i Ferrer, de Polítiques Digitals i Administració Pública
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els diners destinats
diàriament per cada menor acollit en família extensa
314-04551/12
Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 39840 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 163 i 166 del Reglament del Parlament de
Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 314-04551/12.
Existeix una prestació per a aquells menors que estan acollits en família extensa per un import mensual de 320 euros per als menors d’edat de 0 a 9 anys, de 355
euros per als menors d’edat de 10 a 14 anys i de 385 euros per als menors d’edat de
15 anys o més i fins que compleixen 18 anys tal i com estableix la disposició transitòria sisena de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter
econòmic. Les quanties estan previstes amb caràcter mensual, no amb caràcter diari.
Tanmateix, cal dir que existeix la possibilitat que la Direcció General d’Atenció
a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) pagui despeses extraordinàries mitjançant
un expedient econòmic per despeses com ortodòncia, ulleres, etcètera.
Barcelona, 20 de maig de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els diners destinats
diàriament per cada menor acollit en família aliena
314-04552/12
Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 39841 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 163 i 166 del Reglament del Parlament de
Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 314-04552/12.
Existeix una prestació per a aquells menors que estan acollits en família aliena
per un import mensual de 320 euros per als menors d’edat de 0 a 9 anys, de 355 euros per als menors d’edat de 10 a 14 anys i de 385 euros per als menors d’edat de 15
anys o més i fins que compleixen 18 anys tal i com estableix la disposició transitòria
sisena de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic. Les quanties estan previstes amb caràcter mensual, no amb caràcter diari.
Tanmateix, cal tenir present els complements previstos en l’Acord GOV/52/2017,
de 18 d’abril, pel qual es creen complements i es fixen nous imports complementaris
a la prestació per l’acolliment de menors d’edat tutelats per la Generalitat que regula
l’article 22 de la Llei.
13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.
Els complements previstos a la prestació, tal i com indica l’Acord de Govern són
els següents:
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–1 Fixar els conceptes i els imports pels quals es paguen els complements següents:
A. Per raó de discapacitat del menor o la menor acollits sota mesura d’acolliment simple o permanent en família aliena:
A.1. Complement per dificultats de comportament no limitadores de l’autonomia
personal i discapacitats fins al 44%: 195 euros al mes.
A.2. Complement per discapacitats del 45% al 64%:300 euros al mes.
A.3. Complement per discapacitats a partir del 65%: 545 euros al mes.
Als efectes d’aquest complement, el grau de discapacitat reconeguda és el que
certifiqui l’organisme competent de conformitat amb el barem de valoració de la
situació de dependència que estableix la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència,
publicat mitjançant el Reial decret 174/2011, d’11 de febrer.
B. Per raó de discapacitat del menor o la menor acollits sota mesura d’acolliment
preadoptiu de menors amb discapacitat:
B.1. Complement per discapacitats superiors al 65%: 545 euros al mes. Als efectes d’aquest complement, el grau de discapacitat reconeguda és el que certifiqui
l’organisme competent de conformitat amb el barem de valoració de la situació de
dependència que estableix la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, publicat mitjançant el Reial decret 174/2011, d’11 de febrer.
C. Pel nombre de menors acollits sota mesura protectora d’acolliment simple o
permanent en família aliena:
C.1. Complement per acolliments de 2 a 5 menors.
a) Acolliment de 2 menors: 350 euros al mes per família o 175 euros al mes per
menor.
b) Acolliment de 3 menors: 525 euros al mes per família o 175 euros al mes per
menor.
c) Acolliment de 4 menors: 800 euros al mes per família o 200 euros al mes per
menor.
d) Acolliment de 5 menors: 1.000 euros al mes per família o 200 euros al mes
per menor.
C.2. Complement per acolliments de 6 o més menors.
Quan s’acullin 6 o més menors, s’atorgarà un complement per acollir cada un
d’aquests menors: 520 euros al mes per menor.
Aquest complement per acolliments de 6 o més menors és incompatible amb
qualsevol dels altres complements que preveu aquest Acord.
D. Altres complements que requereixen una dedicació especial:
D.1. Complements per als menors sota mesura protectora d’acolliment simple o
permanent en família aliena:
a) Complement pel desplaçament per visites amb la família biològica: 97 euros
al mes. Aquest complement es dona quan la persona o persones a qui ha estat delegada la guarda acompanya el menor a les visites amb la seva família biològica o és
el menor qui es desplaça.
b) Complement per acoblament: 97 euros una sola vegada a l’inici de l’acolliment. Aquest complement es dona a les persones a qui ha estat delegada la guarda,
per l’acoblament familiar.
c) Complement per urgència i diagnòstic: 700 euros al mes.
Aquest complement s’atorga per compensar la disponibilitat de la persona o persones a qui ha estat delegada la guarda i la col·laboració en la situació de diagnòstic. És incompatible amb qualsevol dels altres complements que preveu aquest
Acord.
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L’atenció immediata i transitòria en famílies acollidores d’urgència substitueix
l’ingrés de l’infant en un centre d’acolliment. Durant el temps que dura l’estudi de les
circumstàncies socials, familiars i psicològiques de l’infant per l’equip tècnic competent i es proposa de manera definitiva la mesura més adequada per a aquest infant,
la persona o persones a qui ha estat delegada la guarda, que rep informació i formació específica per a aquest acolliment, tindrà acollit l’infant donant-li atenció i
protecció de manera individualitzada. L’inici del cobrament d’aquest complement el
determina la resolució de constitució d’aquest recurs i finalitza quan es deixi sense
efectes aquest recurs.
d) Suport a la reintegració familiar en acolliments simples de curta durada: 320
euros al mes. Aquest complement, que s’abona a les famílies acollidores, s’aplica en
els casos en què s’estableix un retorn del menor amb la seva família biològica, en un
període màxim de dos anys, a partir de la data de la constitució de l’acolliment familiar.
D.2. Complement pels menors acollits en unitat convivencial d’acció educativa.
Complement per l’acolliment de menors que es trobin en famílies d’unitat convivencial d’acció educativa: 1.200 euros al mes per família.
Aquest complement s’abona a les famílies acollidores prèviament seleccionades
i qualificades per raó de la seva titulació, formació i experiència en l’àmbit de la
infància i l’adolescència, per acollir infants o adolescents amb diversitat funcional,
grups de germans i altres en dificultats especials o amb necessitats educatives especials.
Aquest complement no s’abonarà a les famílies d’unitat convivencial d’acció educativa que, un cop aprovat el present Acord, tinguin reconegut el dret a la prestació
per menor acollit i optin per mantenir la relació contractual corresponent.
Aquest complement és compatible amb el complement per discapacitats a partir
del 65% que estableix el punt 1.A.3 d’aquest Acord, i amb el complement per l’acolliment de 3, 4 o 5 menors que estableix el punt 1.C.1, apartats b), c) i d) d’aquest
Acord, i amb el complement respir recollit al punt 1.D.3. És incompatible amb la
resta de complements.
D.3. Complement respir.
Aquest complement s’abona a les famílies que acullin menors sota la mesura
d’acolliment simple en família aliena, acolliment permanent en família aliena o bé
acolliment en unitat convivencial d’acció educativa. El complement consisteix en
60 euros al mes per menor acollit.
Aquest complement persegueix, d’una banda, que el menor pugui gaudir d’activitats de lleure i, d’altra banda, alleugerir la família acollidora de la gran dedicació
i de l’esforç que representa la cura i l’atenció dels infants i adolescents acollits sota
les mesures esmentades.
Aquest complement és incompatible amb el complement per urgència i diagnòstic
i amb el complement per acolliments de 6 o més menors.
Tanmateix cal dir que existeix la possibilitat que la Direcció General d’Atenció a
la Infància i l’Adolescència (DGAIA) pagui despeses extraordinàries per mitjançant
un expedient econòmic per despeses com ortodòncia, ulleres, etcètera.
Barcelona, 20 de maig de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
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1.27.

1.27.10.

Preguntes orals en comissió

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment
en comissió sobre la situació econòmica i el capital social de la
Corporació
322-00114/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 13 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 07.06.2019, DSPC-C 275.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment
en comissió sobre les emissions de jornades castelleres
322-00115/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 13 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 07.06.2019, DSPC-C 275.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment
en comissió sobre la viabilitat econòmica i la situació financera de la
Corporació
322-00116/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 13 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 07.06.2019, DSPC-C 275.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment
en comissió sobre la producció externa i el compliment del llibre
d’estil de la Corporació
322-00117/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 13 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 07.06.2019, DSPC-C 275.
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322-00118/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 13 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 07.06.2019, DSPC-C 275.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en
comissió sobre la «Supernit a les biblioteques» i la campanya «A mi
no m’enganyen»
322-00119/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 13 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 07.06.2019, DSPC-C 275.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment
en comissió sobre els objectius que s’han marcat a Catalunya Música
322-00120/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 13 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 07.06.2019, DSPC-C 275.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment
en comissió sobre el futur del canal Esport3 i la producció del
Departament d’Esports
322-00121/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 13 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 07.06.2019, DSPC-C 275.
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322-00122/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 13 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 07.06.2019, DSPC-C 275.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment
en comissió sobre l’audiència dels mitjans de televisió de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
323-00140/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 13 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 07.06.2019, DSPC-C 275.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment
en comissió sobre el model de societat que promou el programa
«Revolució 4.0»
323-00141/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 13 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 07.06.2019, DSPC-C 275.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a
respondre oralment en comissió sobre la participació de les dones
en la programació de Catalunya Ràdio
323-00142/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 13 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 07.06.2019, DSPC-C 275.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment
en comissió sobre la programació electoral i les interferències
polítiques de partits i de la Junta Electoral Central
323-00143/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 13 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 07.06.2019, DSPC-C 275.
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323-00144/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 13 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 07.06.2019, DSPC-C 275.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre
oralment en comissió sobre les novetats en l’horari de migdia de la
programació de TV3
323-00145/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 13 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 07.06.2019, DSPC-C 275.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a
respondre oralment en comissió sobre la programació electoral i les
interferències polítiques de partits i de la Junta Electoral Central
323-00146/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 13 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 07.06.2019, DSPC-C 275.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment
en comissió sobre el seguiment de la campanya electoral
323-00147/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 13 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 07.06.2019, DSPC-C 275.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre
oralment en comissió sobre la manera de fer front al repte del consum
creixent de televisió a demanda per part d’infants i adolescents
323-00148/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 13 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 07.06.2019, DSPC-C 275.
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323-00149/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 13 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 07.06.2019, DSPC-C 275.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a
respondre oralment en comissió sobre els trets que definiran la
graella d’estiu
323-00150/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 13 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 07.06.2019, DSPC-C 275.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment
en comissió sobre els criteris de tractament i difusió de les
informacions relatives a sentències judicials
323-00151/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 13 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 07.06.2019, DSPC-C 275.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment
en comissió sobre el tractament informatiu de l’opinió d’un grup de
treball que col·labora amb òrgans de l’ONU
323-00152/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 13 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 07.06.2019, DSPC-C 275.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment
en comissió sobre les tècniques emprades a TV3 per a fer escarni
dels polítics constitucionalistes
323-00153/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 13 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 07.06.2019, DSPC-C 275.
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment
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323-00154/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 13 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 07.06.2019, DSPC-C 275.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a
respondre oralment en comissió sobre l’ús de Catalunya Ràdio com a
instrument al servei de l’anterior Govern de la Generalitat
323-00155/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 13 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 07.06.2019, DSPC-C 275.
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2.

Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.25.

Preguntes al Govern

2.25.05.

Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les
polítiques per a garantir un nombre suficient de professionals de la
salut
310-00184/12
RETIRADA
Reg. 40483 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.06.2019

Retirada: Anna Caula i Paretas, del GP ERC.
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3.

Tramitacions en curs

3.25.

Preguntes al Govern

3.25.05.

Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les
actuacions per a consolidar l’activitat de recerca
310-00180/12
ANUNCI: ALBERT BATET I CANADELL, DEL GP JXCAT
Reg. 40328 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament,
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en
el Ple.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Com actua el Govern per consolidar l’activitat de recerca a Catalunya?
Palau del Parlament, 11 de juny de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la justificació
per a l’increment de la dotació de la campanya «Fas 6 anys. Tria un
llibre»
310-00181/12
ANUNCI: ALBERT BATET I CANADELL, DEL GP JXCAT
Reg. 40329 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament,
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en
el Ple.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quina és la justificació per a l’increment, recentment aprovat, de la dotació destinada a la campanya «Fas 6 anys, tria un llibre»?
Palau del Parlament, 11 de juny de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

61

BOPC 359
14 de juny de 2019

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els canvis
en el model de l’habitatge de lloguer
310-00182/12
ANUNCI: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP CATECP
Reg. 40331 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament
del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta
oralment en el Ple.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Sobre els canvis en el model de l’habitatge de lloguer.
Palau del Parlament, 11 de juny de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Consell
Català de l’Alimentació
310-00183/12
ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC
Reg. 40334 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Sobre el Consell Català de l’Alimentació.
Palau del Parlament, 11 de juny de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques
per a garantir un nombre suficient de professionals de la salut
310-00184/12
ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC
Reg. 40335 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Sobre les polítiques del govern per garantir els professionals necessaris per cobrir les necessitats de la ciutadania en salut.
Palau del Parlament, 11 de juny de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Cos de
Mossos d’Esquadra
310-00185/12
ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 40336 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del
Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quin és el capteniment del Govern en relació amb el Cos de Mossos d’Esquadra?
Palau del Parlament, 5 de juny de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els casos
de corrupció a Catalunya
310-00186/12
ANUNCI: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP CS
Reg. 40360 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament

Lorena Roldán Suárez, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, presenta
al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Sobre els casos de corrupció a Catalunya.
Palau del Parlament, 11 de juny de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’educació
infantil
310-00187/12
ANUNCI: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP CS
Reg. 40361 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament

Lorena Roldán Suárez, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, presenta
al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Sobre l’educació infantil.
Palau del Parlament, 11 de juny de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la gestió del
sistema penitenciari
310-00188/12
ANUNCI: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP CS
Reg. 40362 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament

Lorena Roldán Suárez, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, presenta
al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Sobre la gestió del sistema penitenciari.
Palau del Parlament, 11 de juny de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’accident al
complex petroquímic de la Pobla de Mafumet
310-00189/12
ANUNCI: CARLES RIERA ALBERT, DEL SP CUP-CC
Reg. 40371 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament

Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura
d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 163
i 164 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal
que li sigui resposta oralment en el Ple.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Sobre l’accident al complex petroquímic de la Pobla de Mafumet.
Palau del Parlament, 11 de juny de 2019
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el
Ple sobre la situació política
317-00104/12
ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS
Reg. 39670 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, president del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableix l’article 164 del Reglament del Parlament, formula la pregunta
següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quina valoració fa el Molt Honorable President de la Generalitat de la situació
política a Catalunya?
Palau del Parlament, 3 de juny de 2019
Carlos Carrizosa Torres, president GP Cs
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el
Ple sobre la situació política
317-00105/12
ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 39860 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 164 del Reglament del Parlament,
formula la pregunta següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quin és el capteniment del Molt Honorable President de la Generalitat en relació amb la situació política actual?
Palau del Parlament, 4 de juny de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el
Ple sobre la situació política
317-00106/12
ANUNCI: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC
Reg. 39869 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, representant del Subgrup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 164 del Reglament del
Parlament, formula la pregunta següent al president de la Generalitat, per tal que li
sigui resposta oralment en el Ple.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Què opina el Molt Honorable President de la Generalitat de l’actual situació
política a Catalunya?
Palau del Parlament, 5 de juny de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el
Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
317-00107/12
ANUNCI: ALBERT BATET I CANADELL, DEL GP JXCAT
Reg. 40327 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
d’acord amb el que estableix l’article 164 del Reglament del Parlament, formula la
pregunta següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment
en el Ple.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

65

BOPC 359
14 de juny de 2019

– Quina és l’opinió del Molt Honorable President en relació als darrers esdeveniments de l’actualitat política?
Palau del Parlament, 11 de juny de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el
Ple sobre la situació política
317-00108/12
ANUNCI: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP
Reg. 40330 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament

Jéssica Albiach Satorres, presidenta del Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 164 del Reglament del Parlament, formula la pregunta següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui
resposta oralment en el Ple.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quina és l’opinió del president de la Generalitat en relació a l’actual situació
política?
Palau del Parlament, 11 de juny de 2019
Jéssica Albiach Satorres, presidenta GP CatECP

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el
Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
317-00109/12
ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC
Reg. 40333 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb
el que estableix l’article 164 del Reglament del Parlament, formula la pregunta següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quina valoració fa el President de la Generalitat dels darrers esdeveniments
polítics succeïts a Catalunya?
Palau del Parlament, 11 de juny de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

66

BOPC 359
14 de juny de 2019

3.25.10.

Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
raons per a nomenar Joana Ortega i Alemany assessora en projectes
transversals del Departament d’Empresa i Coneixement
311-01018/12
ANUNCI: MARTÍ PACHAMÉ BARRERA, UNTAMENT AMB UNA ALTRA
DIPUTADA DEL GP CS
Reg. 39569 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement,
06.06.2019

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement

Martí Pachamé Barrera, diputat, María Luz Guilarte Sánchez, diputada del Grup
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els sigui
resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quines han estat les raons per al nomenament de la Sra. Joana Ortega i Alemany com a assessora de la consellera en Projectes Transversals al Departament
d’Empresa i Coneixement?
Palau del Parlament, 31 de maig de 2019
Martí Pachamé Barrera, María Luz Guilarte Sánchez, diputats GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
funcions de l’assessora en projectes transversals del Departament
d’Empresa i Coneixement
311-01019/12
ANUNCI: MARTÍ PACHAMÉ BARRERA, UNTAMENT AMB UNA ALTRA
DIPUTADA DEL GP CS
Reg. 39570 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement,
06.06.2019

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement

Martí Pachamé Barrera, diputat, María Luz Guilarte Sánchez, diputada del Grup
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els sigui
resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quines són les funcions que realitzarà la Sra. Joana Ortega i Alemany al Departament d’Empresa i Coneixement com a assessora de la consellera en Projectes
Transversals? Quins són els objectius del seu lloc de treball?
Palau del Parlament, 31 de maig de 2019
Martí Pachamé Barrera, María Luz Guilarte Sánchez, diputats GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
condicions laborals de l’assessora en projectes transversals del
Departament d’Empresa i Coneixement
311-01020/12
ANUNCI: MARTÍ PACHAMÉ BARRERA, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA
DIPUTADA DEL GP CS
Reg. 39571 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement,
06.06.2019

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement

Martí Pachamé Barrera, diputat, María Luz Guilarte Sánchez, diputada del Grup
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els sigui
resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quines són les condicions econòmiques i d’horari que ha de complir la Sra.
Joana Ortega i Alemany com a assessora de la consellera en Projectes Transversals
del Departament d’Empresa i Coneixement? On estarà en concret el seu lloc de treball?
– Ha demanat el règim de compatibilitat amb l’activitat privada? En cas afirmatiu, se li ha atorgat?
Palau del Parlament, 31 de maig de 2019
Martí Pachamé Barrera, María Luz Guilarte Sánchez, diputats GP Cs

3.25.15.

Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures del
Departament de Justícia per a pal·liar l’increment del nombre de
víctimes de violència de gènere
314-04716/12
FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS
Reg. 39550 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlamento

María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
Ante los datos que se nos ofrecen en el INE relativo al incremento en Cataluña
en el año 2018 de víctimas de violencia de género con respecto al año 2017, y en
consecuencia las ineficaces o nulas políticas llevadas a cabo por la Generalitat.
1. ¿Qué tipo de medidas disuasorias se tiene previsto adoptar por el Departamento de Justicia para paliar este incremento?
2. ¿Qué tipo de medidas precautorias se tiene previsto adoptar por el Departamento de Justicia para paliar este incremento?
Palacio del Parlamento, 30 de mayo de 2019
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures del
Departament d’Interior per a pal·liar l’increment del nombre de
víctimes de violència de gènere
314-04717/12
FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS
Reg. 39551 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlamento

María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
Ante los datos que se nos ofrecen en el INE relativos al incremento en el año
2018 en Cataluña de víctimas de violencia de género, con respecto al año 2017 que
evidencian las ineficaces o nulas políticas llevadas a cabo por la Generalitat,
1. ¿Qué tipo de medidas disuasorias se tiene previsto adoptar por el Departamento de Interior para paliar este incremento?
2. ¿Qué tipo de medidas precautorias se tiene previsto adoptar por el Departamento de Interior para paliar este incremento?
Palacio del Parlamento, 30 de mayo de 2019
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fuita d’amoníac
en una empresa de la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
314-04718/12
FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT
DEL GP PSC-UNITS
Reg. 39554 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament

Pol Gibert Horcas, diputat, Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari 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 informació té el Govern sobre la fuga d’amoníac que ha patit una empresa de la Pobla de Mafumet i que ha provocat la mort d’un treballador?
Palau del Parlament, 31 de maig de 2019
Pol Gibert Horcas, Carles Castillo Rosique, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inspeccions de
seguretat a l’empresa de la Pobla de Mafumet (Tarragonès) on hi ha
hagut una fuita d’amoníac
314-04719/12
FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT
DEL GP PSC-UNITS
Reg. 39555 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament

Pol Gibert Horcas, diputat, Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari 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:
– Quines inspeccions de seguretat ha tingut l’empresa que ha patit avui una fuga
d’amoníac a la Pobla de Mafumet? En aquestes inspeccions es va advertir alguna
irregularitat?
Palau del Parlament, 31 de maig de 2019
Pol Gibert Horcas, Carles Castillo Rosique, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions
previstes per a evitar incidents com la fuita d’amoníac que s’ha
produït en una empresa de la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
314-04720/12
FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT
DEL GP PSC-UNITS
Reg. 39556 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament

Pol Gibert Horcas, diputat, Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari 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:
– Quines actuacions té previst el Govern per evitar futurs incidents com la fuga
d’amoníac que ha patit avui una empresa de la Pobla de Mafumet?
Palau del Parlament, 31 de maig de 2019
Pol Gibert Horcas, Carles Castillo Rosique, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les afectacions de la
fuita d’amoníac d’una empresa de la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
314-04721/12
FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT
DEL GP PSC-UNITS
Reg. 39557 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament

Pol Gibert Horcas, diputat, Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari 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:
– Quines afectacions ha tingut la fuga d’amoníac d’una empresa de la Pobla de
Mafumet?
Palau del Parlament, 31 de maig de 2019
Pol Gibert Horcas, Carles Castillo Rosique, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes de la
fuita d’amoníac en una empresa de la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
314-04722/12
FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT
DEL GP PSC-UNITS
Reg. 39558 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament

Pol Gibert Horcas, diputat, Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari 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:
– Quines són les causes que han provocat la fuga d’amoníac en una empresa de
la Pobla de Mafumet?
Palau del Parlament, 31 de maig de 2019
Pol Gibert Horcas, Carles Castillo Rosique, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les comprovacions
d’afectacions fora de la instal·lació de l’empresa de la Pobla de
Mafumet (Tarragonès) on s’ha produït una fuita d’amoníac
314-04723/12
FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT
DEL GP PSC-UNITS
Reg. 39559 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament

Pol Gibert Horcas, diputat, Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i
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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:
– Quines comprovacions concretes s’han fet a posteriori de la fuga d’amoníac
que ha patit una empresa de la Pobla de Mafumet per comprovar que realment no
s’havien produït afectacions a fora de la instal·lació?
Palau del Parlament, 31 de maig de 2019
Pol Gibert Horcas, Carles Castillo Rosique, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per
a nomenar Joana Ortega i Alemany assessora en projectes
transversals del Departament d’Empresa i Coneixement
314-04724/12
FORMULACIÓ: MARTÍ PACHAMÉ BARRERA, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA
DIPUTADA DEL GP CS
Reg. 39572 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament

Martí Pachamé Barrera, diputat, María Luz Guilarte Sánchez, diputada 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.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quines han estat les raons per al nomenament de la Sra. Joana Ortega i Alemany com a assessora de la consellera en Projectes Transversals al Departament
d’Empresa i Coneixement?
Palau del Parlament, 31 de maig de 2019
Martí Pachamé Barrera, María Luz Guilarte Sánchez, diputats GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les funcions de
l’assessora en projectes transversals del Departament d’Empresa i
Coneixement
314-04725/12
FORMULACIÓ: MARTÍ PACHAMÉ BARRERA, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA
DIPUTADA DEL GP CS
Reg. 39573 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament

Martí Pachamé Barrera, diputat, María Luz Guilarte Sánchez, diputada 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.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
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– Quines són les funcions que realitzarà la Sra. Joana Ortega i Alemany al Departament d’Empresa i Coneixement com a assessora de la consellera en Projectes
Transversals? Quins són els objectius del seu lloc de treball?
Palau del Parlament, 31 de maig de 2019
Martí Pachamé Barrera, María Luz Guilarte Sánchez, diputats GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les condicions
laborals de l’assessora en projectes transversals del Departament
d’Empresa i Coneixement
314-04726/12
FORMULACIÓ: MARTÍ PACHAMÉ BARRERA, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA
DIPUTADA DEL GP CS
Reg. 39575 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament

Martí Pachamé Barrera, diputat, María Luz Guilarte Sánchez, diputada 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.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quines són les condicions econòmiques i d’horari que ha de complir la Sra. Joana Ortega i Alemany com a assessora de la consellera en Projectes Transversals del
Departament d’Empresa i Coneixement? On estarà en concret el seu lloc de treball?
– Ha demanat el règim de compatibilitat amb l’activitat privada? En cas afirmatiu, se li ha atorgat?
Palau del Parlament, 31 de maig de 2019
Martí Pachamé Barrera, María Luz Guilarte Sánchez, diputats GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució
territorial de les persones que no han accedit a la residència per llur
analfabetisme en espanyol
314-04727/12
FORMULACIÓ: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP CATECP
Reg. 39631 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– La distribució territorial de les 78.000 persones que el secretari de Migracions de la Conselleria d’Afers Socials Oriol Amorós va informar que no accedeixen
a la residència i, per tant, al dret a vot, pel seu analfabetisme en llengua espanyola.
Palau del Parlament, 30 de maig de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures en
matèria d’igualtat de gènere i de lluita contra la violència masclista
que es duen a terme a les presons
314-04728/12
FORMULACIÓ: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP CATECP
Reg. 39632 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Les mesures concretes en matèria d’igualtat de gènere i de lluita contra les violències masclistes que s’estan duent a terme a totes les presons catalanes on hi ha
dones internes.
Palau del Parlament, 30 de maig de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
resolucions pendents d’aprovació i pendents d’assignació d’habitatge
a les meses d’emergència d’habitatge
314-04729/12
FORMULACIÓ: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP CATECP
Reg. 39633 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– El nombre de resolucions pendent d’aprovació o aprovades i pendents d’assignació d’habitatge a les meses d’emergència d’habitatge de Catalunya.
Palau del Parlament, 30 de maig de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
desnonaments en què han actuat els Mossos d’Esquadra per
requeriment judicial en el període 2018-2019
314-04730/12
FORMULACIÓ: MARIA SIRVENT ESCRIG, DEL SP CUP-CC
Reg. 39671 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament

Maria Sirvent Escrig, diputada del Subgrup Parlamentari de la Candidatura
d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 163
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i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui
contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– El nombre de desnonaments en els quals han actuat els Mossos d’Esquadra a
requeriment judicial durant el període 2018-2019, desglossat per població en la que
s’han produït aquests desnonaments.
Palau del Parlament, 3 de juny de 2019
Maria Sirvent Escrig, diputada SP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions
previstes per a aplicar el Pla estratègic per a la diversitat biològica
2011-2020
314-04731/12
FORMULACIÓ: LUCAS SILVANO FERRO SOLÉ, DEL GP CATECP
Reg. 39674 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament

Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú
Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta
escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quines actuacions té previstes portar a terme la Generalitat de Catalunya per
aplicar el Pla Estratègic per a la Diversitat Biològica en l’últim període de la Dècada
2011-2020 de les Nacions Unides per a la Biodiversitat?
Palau del Parlament, 3 de juny de 2019
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre
d’expedients sancionadors incoats per caça il·legal o per mort de
carnívors il·legal el 2018
314-04732/12
FORMULACIÓ: LUCAS SILVANO FERRO SOLÉ, DEL GP CATECP
Reg. 39678 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament

Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú
Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta
escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quants expedients sancionadors s’han incoat per caça il·legal o per mort de
carnívors il·legal, l’any 2018?
Palau del Parlament, 3 de juny de 2019
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de
protecció per a preservar les espècies de flora amenaçada
314-04733/12
FORMULACIÓ: LUCAS SILVANO FERRO SOLÉ, DEL GP CATECP
Reg. 39679 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament

Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú
Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta
escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quines mesures de protecció s’implementen per preservar i protegir les espècies de flora amenaçada a Catalunya?
Palau del Parlament, 3 de juny de 2019
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions,
els plans i els programes aprovats per a controlar i erradicar les
espècies exòtiques invasores
314-04734/12
FORMULACIÓ: LUCAS SILVANO FERRO SOLÉ, DEL GP CATECP
Reg. 39680 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament

Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú
Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta
escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quines actuacions, plans i programes ha aprovat la Generalitat per al control i
eradicació d’espècies exòtiques invasores?
Palau del Parlament, 3 de juny de 2019
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre
d’espècies de fauna amenaçada incloses en el Catàleg de fauna
amenaçada del 2018 ençà
314-04735/12
FORMULACIÓ: LUCAS SILVANO FERRO SOLÉ, DEL GP CATECP
Reg. 39681 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament

Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú
Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta
escrita.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quantes espècies de fauna amenaçada ha inclòs el Govern en el Catàleg de
Fauna amenaçada de Catalunya des de 2018 fins la actualitat?
Palau del Parlament, 3 de juny de 2019
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre
d’espècies de flora en perill d’extinció i de flora vulnerable incloses
en el Catàleg de flora amenaçada del 2018 ençà
314-04736/12
FORMULACIÓ: LUCAS SILVANO FERRO SOLÉ, DEL GP CATECP
Reg. 39682 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament

Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú
Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta
escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quantes espècies de flora «en perill d’extinció» i de flora «vulnerable» s’han
inclòs en el catàleg de flora amenaçada des de 2018 fins la actualitat?
Palau del Parlament, 3 de juny de 2019
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’accident a
l’empresa Carburos Metálicos, de la Pobla de Mafumet (Tarragonès),
el 31 de maig de 2019
314-04737/12
FORMULACIÓ: MARIA SIRVENT ESCRIG, DEL SP CUP-CC
Reg. 39808 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament

Maria Sirvent Escrig, diputada del Subgrup Parlamentari de la Candidatura
d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 163
i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui
contestada amb resposta escrita.
Arran de l’accident del divendres 31 de maig a l’empresa Carburos Metálicos de
la Pobla de Mafumet.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
1. Des del Departament d’Interior és va activar el PLASEQCAT?
2. S’ha fet una valoració sobre l’activació del PLASEQCAT i s’han detectat
possibles irregularitats o deficiències? Si és així, quines mesures correctores s’han
adoptat per tal de garantir la seva eficàcia? S’ha treballat amb coordinació amb els
ajuntaments afectats amb l’objectiu de garantir la seguretat de treballadores i de les
veïnes dels municipis propers al complexos químics?
3. S’ha previst la imposició d’una sanció a l’empresa Carburos Metálicos, SA?
Quin tipus de sanció?
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4. S’ha fet algun informe sobre aquest accident en relació a possibles emissions
de gasos tòxics a l’atmosfera?
5. S’ha verificat quins han estat els motius de la fuita d’amoníac i quin ha estat
l’abast d’aquesta fuita?
6. S’ha plantejat en algun moment la realització d’un estudi independent sobre la
qualitat de l’aire a fi de saber quines conseqüències té l’activitat d’aquesta indústria
en la salut de les veïnes dels municipis propers als dos complexos?
7. Quines accions s’han iniciat per tal d’esclarir la mort d’un treballador i la situació crítica d’un altre arran de l’accident?
8. Quins recursos s’han ficat a disposició de les famílies dels treballadors afectats?
Palau del Parlament, 4 de juny de 2019
Maria Sirvent Escrig, diputada SP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos
mobilitzats per a atendre l’emergència per la fuita d’amoníac a
l’empresa Carburos Metálicos, del polígon Nord de Tarragona
314-04738/12
FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA
DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS
Reg. 39882 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament

Assumpta Escarp Gibert, diputada, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup
Parlamentari 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:
– Quants recursos es van mobilitzar per atendre l’emergència del passat 31 de
maig, de fuita d’amoníac a l’empresa Carburos Metálicos situada al polígon Nord
de Tarragona?
Palau del Parlament, 5 de juny de 2019
Assumpta Escarp Gibert, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputades GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tipus de recursos
del Servei d’Emergències Mèdiques que es van mobilitzar per la
fuita d’amoníac a l’empresa Carburos Metálicos, del polígon Nord de
Tarragona
314-04739/12
FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA
DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS
Reg. 39883 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament

Assumpta Escarp Gibert, diputada, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal
que els sigui contestada amb resposta escrita.
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Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quins tipus de recursos del SEM es van mobilitzar per atendre l’emergència
del passat 31 de maig, de fuita d’amoníac a l’empresa Carburos Metálicos situada al
polígon Nord de Tarragona? I de quines bases es van mobilitzar?
Palau del Parlament, 5 de juny de 2019
Assumpta Escarp Gibert, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputades GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si va quedar cap
base desatesa durant l’emergència per fuita d’amoníac a l’empresa
Carburos Metálicos, del polígon Nord de Tarragona
314-04740/12
FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA
DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS
Reg. 39884 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament

Assumpta Escarp Gibert, diputada, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup
Parlamentari 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:
– Va quedar alguna base o centre de coordinació desatesa en quant a facultatius i
infermeria durant l’emergència del passat 31 de maig, de fuita d’amoníac a l’empresa
Carburos Metálicos situada al polígon Nord de Tarragona?
Palau del Parlament, 5 de juny de 2019
Assumpta Escarp Gibert, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputades GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el nombre
d’efectius de la plantilla presents a les bases durant l’emergència per
fuita d’amoníac a l’empresa Carburos Metálicos, del polígon Nord de
Tarragona, era el previst
314-04741/12
FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA
DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS
Reg. 39885 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament

Assumpta Escarp Gibert, diputada, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup
Parlamentari 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:
– La plantilla present en les diferents bases del territori el passat 31 de maig,
davant l’emergència de fuita d’amoníac a l’empresa Carburos Metálicos del polígon
Nord de Tarragona, era la prevista?
Palau del Parlament, 5 de juny de 2019
Assumpta Escarp Gibert, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputades GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’acord de l’Institut
Català de Finances amb el Grupo Zeta per a renunciar a una part del
deute que aquesta empresa té amb l’Institut
314-04742/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 39908 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta
escrita.
El passat mes de maig va transcendir a través de la premsa que l’Institut Català
de Finances (ICF) havia arribat a un acord amb el Grup Zeta per renunciar al cobrament d’una part del deute, 5,8 M en un negociació bilateral amb l’Editorial Premsa
Ibèrica, que ha permès la compra per part d’aquesta editorial d'El Periódico de Catalunya i del grup Zeta.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quina valoració fa el Departament d’Economia d’aquest acord?
Palau del Parlament, 6 de juny de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la negociació de
l’Institut Català de Finances amb el Grupo Zeta sobre el deute que
aquesta empresa té amb l’Institut
314-04743/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 39909 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta
escrita.
El passat mes de maig va transcendir a través de la premsa que l’Institut Català
de Finances (ICF) havia arribat a un acord amb el Grup Zeta per renunciar al cobrament d’una part del deute, 5,8 M en un negociació bilateral amb l’Editorial Premsa
Ibèrica, que ha permès la compra per part d’aquesta editorial d'El Periódico de Catalunya i del grup Zeta.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quina valoració fa el Departament d’Economia de la negociació realitzada per
l’ICF?
Palau del Parlament, 6 de juny de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones que
han liderat la negociació de l’Institut Català de Finances amb Prensa
Ibérica
314-04744/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 39910 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta
escrita.
El passat mes de maig va transcendir a través de la premsa que l’Institut Català
de Finances (ICF) havia arribat a un acord amb el Grup Zeta per renunciar al cobrament d’una part del deute, 5,8 M en un negociació bilateral amb l’Editorial Premsa
Ibèrica, que ha permès la compra per part d’aquesta editorial d'El Periódico de Catalunya i del grup Zeta.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quina o quines persones del Govern o de l’ICF han liderat la negociació amb
el Grup Premsa Ibèrica?
Palau del Parlament, 6 de juny de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions entre
el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda i l’editor
Javier Moll
314-04745/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 39911 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta
escrita.
El passat mes de maig va transcendir a través de la premsa que l’Institut Català
de Finances (ICF) havia arribat a un acord amb el Grup Zeta per renunciar al cobrament d’una part del deute, 5,8 M en un negociació bilateral amb l’Editorial Premsa
Ibèrica, que ha permès la compra per part d’aquesta editorial d'El Periódico de Catalunya i del grup Zeta.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Ha tingut contacte el vicepresident del Govern de la Generalitat i conseller
d’Economia amb l’editor Javier Moll? S’han reunit en el darrer any?
Palau del Parlament, 6 de juny de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si cap representant
del Govern s’ha reunit amb l’editor de Prensa Ibérica el darrer any
314-04746/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 39912 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta
escrita.
El passat mes de maig va transcendir a través de la premsa que l’Institut Català
de Finances (ICF) havia arribat a un acord amb el Grup Zeta per renunciar al cobrament d’una part del deute, 5,8 M en un negociació bilateral amb l’Editorial Premsa
Ibèrica, que ha permès la compra per part d’aquesta editorial d'El Periódico de Catalunya i del grup Zeta.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– S’ha reunit alguna persona del Govern amb l’editor de Premsa Ibèrica en el
darrer any?
Palau del Parlament, 6 de juny de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tancament
d’algun acord de finançament de Prensa Ibérica
314-04747/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 39913 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta
escrita.
El passat mes de maig va transcendir a través de la premsa que l’Institut Català
de Finances (ICF) havia arribat a un acord amb el Grup Zeta per renunciar al cobrament d’una part del deute, 5,8 M en un negociació bilateral amb l’Editorial Premsa
Ibèrica, que ha permès la compra per part d’aquesta editorial d'El Periódico de Catalunya i del grup Zeta.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Ha tancat algun acord bilateral de finançament del grup Premsa Ibèrica el Govern de la Generalitat?
Palau del Parlament, 6 de juny de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes que
l’Institut Català de Finances ha mantingut amb creditors del Grupo
Zeta
314-04748/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 39914 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta
escrita.
El passat mes de maig va transcendir a través de la premsa que l’Institut Català
de Finances (ICF) havia arribat a un acord amb el Grup Zeta per renunciar al cobrament d’una part del deute, 5,8 M en un negociació bilateral amb l’Editorial Premsa
Ibèrica, que ha permès la compra per part d’aquesta editorial d'El Periódico de Catalunya i del grup Zeta.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Ha tingut contacte l’ICF amb la resta de creditors del Grup Zeta?
Palau del Parlament, 6 de juny de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes que el
Departament d’Economia i Hisenda ha mantingut amb creditors del
Grupo Zeta
314-04749/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 39915 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta
escrita.
El passat mes de maig va transcendir a través de la premsa que l’Institut Català
de Finances (ICF) havia arribat a un acord amb el Grup Zeta per renunciar al cobrament d’una part del deute, 5,8 M en un negociació bilateral amb l’Editorial Premsa
Ibèrica, que ha permès la compra per part d’aquesta editorial d'El Periódico de Catalunya i del grup Zeta.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Ha tingut contacte el Departament d’Economia amb la resta de creditors del
Grup Zeta?
Palau del Parlament, 6 de juny de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les contrapartides
obtingudes per Prensa Ibérica pel tancament d’un acord amb el
Govern al marge dels altres creditors del Grupo Zeta
314-04750/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 39916 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta
escrita.
El passat mes de maig va transcendir a través de la premsa que l’Institut Català
de Finances (ICF) havia arribat a un acord amb el Grup Zeta per renunciar al cobrament d’una part del deute, 5,8 M en un negociació bilateral amb l’Editorial Premsa
Ibèrica, que ha permès la compra per part d’aquesta editorial d'El Periódico de Catalunya i del grup Zeta.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Ha obtingut contrapartides el grup Premsa Ibèrica per part del Govern de la
Generalitat per tancar un acord al marge de la resta de creditors?
Palau del Parlament, 6 de juny de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari de
pagament del deute pendent del Grupo Zeta amb l’Institut Català de
Finances
314-04751/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 39917 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta
escrita.
El passat mes de maig va transcendir a través de la premsa que l’Institut Català
de Finances (ICF) havia arribat a un acord amb el Grup Zeta per renunciar al cobrament d’una part del deute, 5,8 M en un negociació bilateral amb l’Editorial Premsa
Ibèrica, que ha permès la compra per part d’aquesta editorial d'El Periódico de Catalunya i del grup Zeta.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quin es el calendari del pagament del deute pendent?
Palau del Parlament, 6 de juny de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha atorgat a
Prensa Ibérica una carència en el pagament del deute que el Grupo
Zeta té amb l’Institut Català de Finances
314-04752/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 39918 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta
escrita.
El passat mes de maig va transcendir a través de la premsa que l’Institut Català
de Finances (ICF) havia arribat a un acord amb el Grup Zeta per renunciar al cobrament d’una part del deute, 5,8 M en un negociació bilateral amb l’Editorial Premsa
Ibèrica, que ha permès la compra per part d’aquesta editorial d'El Periódico de Catalunya i del grup Zeta.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– S’ha atorgat a Premsa Ibèrica una carència en el pagament de la resta del deute?
Palau del Parlament, 6 de juny de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha renegociat
amb Prensa Ibérica les condicions, el termini i els interessos del
deute que el Grupo Zeta té amb l’Institut Català de Finances
314-04753/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 39919 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta
escrita.
El passat mes de maig va transcendir a través de la premsa que l’Institut Català
de Finances (ICF) havia arribat a un acord amb el Grup Zeta per renunciar al cobrament d’una part del deute, 5,8 M en un negociació bilateral amb l’Editorial Premsa
Ibèrica, que ha permès la compra per part d’aquesta editorial d'El Periódico de Catalunya i del grup Zeta.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– S’han renegociat amb Premsa Ibèrica les condicions, el termini, i els interessos del deute?
Palau del Parlament, 6 de juny de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’Institut Català de
Finances va negociar amb Prensa Ibérica contrapartides relatives al
manteniment dels llocs de treball
314-04754/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 39920 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta
escrita.
El passat mes de maig va transcendir a través de la premsa que l’Institut Català
de Finances (ICF) havia arribat a un acord amb el Grup Zeta per renunciar al cobrament d’una part del deute, 5,8 M en un negociació bilateral amb l’Editorial Premsa
Ibèrica, que ha permès la compra per part d’aquesta editorial d'El Periódico de Catalunya i del grup Zeta.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Va negociar l’Institut Català de Finances contrapartides del manteniment dels
llocs de treball amb el Grup Premsa Ibèrica?
Palau del Parlament, 6 de juny de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les garanties de
manteniment del diari El Periódico
314-04755/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 39921 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta
escrita.
El passat mes de maig va transcendir a través de la premsa que l’Institut Català
de Finances (ICF) havia arribat a un acord amb el Grup Zeta per renunciar al cobrament d’una part del deute, 5,8 M en un negociació bilateral amb l’Editorial Premsa
Ibèrica, que ha permès la compra per part d’aquesta editorial d'El Periódico de Catalunya i del grup Zeta.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Té garanties el Govern de la permanència de la principal publicació del grup
Zeta, El Periódico de Catalunya?
Palau del Parlament, 6 de juny de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les garanties de
manteniment de l’edició en català del diari El Periódico
314-04756/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 39922 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.06.2019

A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta
escrita.
El passat mes de maig va transcendir a través de la premsa que l’Institut Català
de Finances (ICF) havia arribat a un acord amb el Grup Zeta per renunciar al cobrament d’una part del deute, 5,8 M en un negociació bilateral amb l’Editorial Premsa
Ibèrica, que ha permès la compra per part d’aquesta editorial d'El Periódico de Catalunya i del grup Zeta.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Té garanties el Govern del manteniment de l’edició en català d'El Periódico?
Palau del Parlament, 6 de juny de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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