
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a acabar amb la 
congestió dels centres d’atenció primària
314-04388/12
Resposta del Govern 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els vint-i-cinc nous instituts escola 
anunciats per al curs 2019-2020
314-04468/12
Resposta del Govern 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes de cada po-
blació a què donaran servei els vint-i-cinc nous instituts escola anunciats per al 
curs 2019-2020
314-04469/12
Resposta del Govern 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions que cal fer per a la po-
sada en marxa dels vint-i-cinc nous instituts escola anunciats per al curs 2019-2020
314-04470/12
Resposta del Govern 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la part de la inversió a càrrec dels 
ajuntaments per a la posada en marxa dels vint-i-cinc nous instituts escola anun-
ciats per al curs 2019-2020
314-04471/12
Resposta del Govern 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost anual de conservació, man-
teniment i vigilància dels instituts escola
314-04472/12
Resposta del Govern 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les pàgines de l’estudi Education 
at a glance, de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics, 
que certifiquin l’èxit acadèmic del sistema educatiu català
314-04501/12
Resposta del Govern 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les pàgines de l’estudi sobre els 
resultats de l’informe PISA del 2015, de l’Organització per a la Cooperació i el Desen-
volupament Econòmics, que certifiquin l’èxit acadèmic del sistema educatiu català
314-04502/12
Resposta del Govern 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les pàgines de l’estudi Panorama 
de la educación 2018, de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament 
Econòmics, que certifiquin l’èxit acadèmic del sistema educatiu català
314-04503/12
Resposta del Govern 17
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les pàgines de l’estudi Indicadores 
comentados sobre el estado del sistema educativo español 2018, de l’Organització 
per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics, que certifiquin l’èxit acadè-
mic del sistema educatiu català
314-04504/12
Resposta del Govern 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals va lliurar, 
en resposta a una sol·licitud d’informació d’una diputada, un informe que certifica 
que el sistema educatiu català no garanteix la cohesió social
314-04505/12
Resposta del Govern 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les pàgines de l’estudi del Minis-
teri d’Educació, Cultura i Esport sobre l’informe PISA del 2015 que certifiquin l’èxit 
acadèmic del sistema educatiu català
314-04506/12
Resposta del Govern 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució per comarques dels 
vehicles que transporten purins i de l’ús que fan del sistema de posicionament glo-
bal (GPS)
314-04597/12
Resposta del Govern 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment del Gran Premi de 
Fórmula 1 al Circuit de Barcelona-Catalunya
314-04611/12
Resposta del Govern 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte econòmic i d’ocupació 
de les activitats que es fan al Circuit de Barcelona-Catalunya
314-04612/12
Resposta del Govern 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la sol·licitud de solucions en tecnolo- 
gies de la informació i de la comunicació al Centre de Telecomunicacions i Tecno- 
logies de la Informació per al 2019
314-04619/12
Resposta del Govern 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants i adolescents 
amb trastorn específic del llenguatge
314-04628/12
Resposta del Govern 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’atenció i el suport que els infants 
i adolescents amb trastorn específic del llenguatge reben a escola
314-04629/12
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’atenció i el suport que dona als 
joves amb trastorn específic del llenguatge que superen l’educació secundària obli-
gatòria
314-04630/12
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants i adolescents 
amb trastorn específic del llenguatge que atenen els centres de recursos educatius 
per a deficients auditius
314-04631/12
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps que un infant amb tras-
torn específic del llenguatge pot rebre suport d’un centre de recursos educatius per 
a deficients auditius
314-04632/12
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions relatives al diagnòs-
tic del trastorn específic del llenguatge
314-04633/12
Resposta del Govern 25
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels diagnòstics de 
trastorn específic del llenguatge als centres de recursos educatius per a deficients 
auditius
314-04634/12
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’oferta pública de formació per a 
docents sobre el trastorn específic del llenguatge
314-04635/12
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols i les accions educa-
tives per a detectar i diagnosticar el trastorn específic del llenguatge
314-04636/12
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’atenció als infants i adolescents 
amb trastorn específic del llenguatge en l’educació primària i secundària
314-04637/12
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de plans individualitzats 
per als alumnes amb trastorn específic del llenguatge i els recursos dels centres 
educatius
314-04638/12
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els interns i la plantilla de treba-
lladors dels centres educatius Els Til·lers - Unitat terapèutica, L’Alzina, Montilivi - 
Unitat oberta, Folch i Torres, El Segre, Oriol Badia i Can Llupià, de l’abril del 2015 
a l’abril del 2019
314-04683/12
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les indústries compradores amb 
llet declarada i les indústries de fabricació de productes lactis
314-04684/12
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants i adolescents 
amb trastorn específic del llenguatge
314-04686/12
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels diagnòstics del 
trastorn específic del llenguatge als centres de recursos educatius per a deficients 
auditius
314-04688/12
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a fer un diag-
nòstic precoç del trastorn específic del llenguatge
314-04689/12
Resposta del Govern 31

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
Resposta del Govern 31

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 polí-
gon Nord de Tarragona
314-04740/12
Resposta del Govern 32

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
Resposta del Govern 32
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions del Consell Assessor 
de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries dels darrers tres anys
314-04907/12
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista perquè es reuneixi 
el Consell Assessor de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
314-04908/12
Resposta del Govern 33

3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els criteris territorials 
per a assignar els punts de trobada familiar
311-01041/12
Anunci: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones 
que treballen als punts de trobada familiar
311-01042/12
Anunci: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el temps que transcor-
re entre una sentència que dicta la necessitat d’anar a un punt de trobada familiar 
i la primera trobada
311-01043/12
Anunci: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els acompanyants del 
conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència en el viatge a 
Mèxic al juny de 2019
311-01044/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost del viatge del 
conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència i dels seus acom-
panyants a Mèxic al juny de 2019
311-01045/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la resposta del Minis-
teri d’Exteriors al viatge a Mèxic del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucio-
nals i Transparència
311-01046/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les reunions del con-
seller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència i dels seus acompa-
nyants durant el viatge a Mèxic al juny de 2019
311-01047/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la justificació de les 
declaracions del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
relatives a la «deriva autoritària de l’Estat espanyol»
311-01048/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la tramesa pel presi-
dent de la Generalitat d’al·legacions falses al Tribunal de Comptes respecte a la 
fiscalització de l’acció exterior de la Generalitat
311-01049/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 38

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els productes que hi havia al ma-
gatzem de la fàbrica de Miasa, de Tarragona, en el moment de l’incendi
314-05090/12
Formulació: Yolanda López Fernández, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 40
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els compostos dels productes que 
hi havia al magatzem de la fàbrica de Miasa, de Tarragona, en el moment de l’incendi
314-05091/12
Formulació: Yolanda López Fernández, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de mesurar la qualitat 
de l’aire de les zones veïnals limítrofes de la fàbrica de Miasa, de Tarragona
314-05092/12
Formulació: Yolanda López Fernández, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols d’actuació i informa-
ció amb relació a l’incendi de la fàbrica de Miasa, de Tarragona
314-05093/12
Formulació: Yolanda López Fernández, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors que hi ha-
via al polígon Entrevies en el moment de l’incendi de la fàbrica de Miasa, de Tarragona
314-05094/12
Formulació: Yolanda López Fernández, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha fet un reconeixement mè-
dic als treballadors del polígon Entrevies després del confinament per l’incendi de 
la fàbrica de Miasa, de Tarragona
314-05095/12
Formulació: Yolanda López Fernández, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es va donar cap tipus de pro-
tecció als treballadors del polígon Entrevies durant el confinament per l’incendi de 
la fàbrica de Miasa, de Tarragona
314-05096/12
Formulació: Yolanda López Fernández, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la categoria del Plaseqcat amb què 
s’ha qualificat l’incendi de l’empresa Miasa, de Tarragona
314-05097/12
Formulació: Yolanda López Fernández, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals ha manifestat 
que no li consta cap campanya de publicitat institucional amb relació al referèndum 
de l’1 d’octubre de 2017
314-05098/12
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el dispositiu de vigilància ininter-
rompuda en diverses seus judicials
314-05099/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de demanar al Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya l’aixecament definitiu del dispositiu de vigilància 
ininterrompuda en diverses seus judicials
314-05100/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha disminuït el risc que justificava 
el dispositiu de vigilància ininterrompuda en diverses seus judicials
314-05101/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració dels danys causats pels 
atacs a seus judicials al febrer del 2019 i el cost de l’Operació Toga
314-05102/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els programes de formació en edu-
cació emocional a les escoles
314-05103/12
Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els programes de detecció i pre-
venció del suïcidi
314-05104/12
Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs 49
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols de detecció i preven-
ció del suïcidi en l’atenció primària
314-05105/12
Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els programes de detecció i pre-
venció del suïcidi en la població infantil i juvenil
314-05106/12
Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació del programa Codi risc 
de suïcidi
314-05107/12
Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients dels cen-
tres de salut mental d’adults que reben tractaments ajustats a les freqüències re-
comanades
314-05108/12
Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’atenció dels pacients amb risc de 
suïcidi a les zones sense programa de prevenció
314-05109/12
Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els programes de prevenció per a 
fills de persones amb trastorns mentals severs
314-05110/12
Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els programes d’atenció als super-
vivents del suïcidi
314-05111/12
Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’aprovar una moratòria 
en la venda d’oliveres mil·lenàries fins que no s’aprovi una llei de protecció de les 
oliveres monumentals
314-05112/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no ha aprovat 
encara una moratòria en la venda d’oliveres mil·lenàries
314-05113/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la necessitat d’una llei de protecció 
de les oliveres monumentals
314-05114/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’oliveres monumentals 
que s’han comercialitzat el 2018 i el 2019
314-05115/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’oliveres de més de  
3,5 metres de perímetre que s’han comercialitzat el 2018 i el 2019
314-05116/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament de Territori  
i Sostenibilitat s’ha reunit amb la Plataforma Salvem lo Montsià durant el 2019 per 
a parlar de la moratòria en la venda d’oliveres mil·lenàries
314-05117/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament de Territori  
i Sostenibilitat s’ha reunit amb la Taula del Sénia durant el 2019 per a parlar de la 
moratòria en la venda d’oliveres mil·lenàries
314-05118/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP 61
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació està en contra d’una moratòria en la venda d’oli-
veres monumentals
314-05119/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’arrencada d’oliveres en una fin-
ca situada al costat del jaciment arqueològic romà del Pou de les Piques, a Godall 
(Montsià)
314-05120/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació d’elements de pedra 
seca al Montsià pel procés d’extracció d’oliveres monumentals
314-05121/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acompanyants del conseller 
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència en el viatge a Mèxic al 
juny de 2019
314-05122/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del conseller 
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència i dels seus acompanyants 
a Mèxic al juny de 2019
314-05123/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la resposta del Ministeri d’Exteriors 
al viatge a Mèxic del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transpa-
rència
314-05124/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions del conseller d’Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència i dels seus acompanyants durant 
el viatge a Mèxic al juny de 2019
314-05125/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de les declaracions 
del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència relatives a la 
«deriva autoritària de l’Estat espanyol»
314-05126/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació de l’Institut Ramon Llull 
i l’Institut del Teatre per a participar en la Quadriennal de Praga del 2019
314-05127/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la participació de Cata-
lunya en la Quadriennal de Praga del 2019
314-05128/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el p de selecció de programes i 
participants en la Quadriennal de Praga del 2019
314-05129/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la durada del procediment de se-
lecció de programes i participants en la Quadriennal de Praga del 2019
314-05130/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la Comissió Interdepartamental 
sobre Despoblament Rural
314-05131/12
Formulació: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs 70
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions per a invertir en 
camins públics locals del període 2018-2020
314-05132/12
Formulació: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les fiances per lloguer de finques 
urbanes del període 2015-2018
314-05133/12
Formulació: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la convocatòria de la reunió entre 
el delegat del Govern i el Comitè Executiu de la Cambra Oficial de Comerç i Indús-
tria de Sabadell
314-05134/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assistència de membres de l’equip 
d’Esquerra Republicana de Catalunya a Sabadell (Vallès Occidental) a la reunió en-
tre el delegat del Govern i el Comitè Executiu de la Cambra Oficial de Comerç i In-
dústria d’aquesta ciutat
314-05135/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri de la Delegació del Go-
vern a Barcelona per a designar els assistents a les reunions amb entitats i les tro-
bades institucionals
314-05136/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de trobades institucio-
nals i reunions de la Delegació del Govern a Barcelona amb entitats en què hi ha 
hagut membres externs a la Delegació
314-05137/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el costum de convidar a les tro-
bades institucionals representants dels partits polítics que donen li donen suport
314-05138/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els serveis que la Fundació Sant 
Hospital, de la Seu d’Urgell (Alt Urgell), té contractats a la Cooperativa Pediàtrica 
dels Pirineus
314-05139/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gestió i els comptes de la Coo-
perativa Pediàtrica dels Pirineus
314-05140/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el sistema informàtic de la borsa 
de treball de l’Institut Català de la Salut
314-05141/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els problemes informàtics del sis-
tema de la borsa de treball de l’Institut Català de la Salut
314-05142/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data des de la qual el sistema 
informàtic de la borsa de treball de l’Institut Català de la Salut conté errors
314-05143/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors de la 
sanitat afectats pels problemes del sistema informàtic de la borsa de treball de 
l’Institut Català de la Salut
314-05144/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 76
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius dels problemes informà-
tics del sistema de la borsa de treball de l’Institut Català de la Salut
314-05145/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a so-
lucionar els problemes informàtics del sistema de la borsa de treball de l’Institut 
Català de la Salut
314-05146/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera de garantir als profes-
sionals sanitaris que són a la borsa de treball de l’Institut Català de la Salut i que 
les puntuacions que hi figuren són correctes
314-05147/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de queixes relatives als 
errors del sistema informàtic de la borsa de treball de l’Institut Català de la Salut
314-05148/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’empresa que gestiona el sistema 
informàtic de la borsa de treball de l’Institut Català de la Salut
314-05149/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a modificar 
i millorar el sistema informàtic de la borsa de treball de l’Institut Català de la Salut
314-05150/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la introducció de les qualificacions 
dels alumnes dels centres públics de primària i secundària al programa informàtic 
Esfera
314-05151/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els problemes del programa infor-
màtic Esfera durant el curs 2018-2019
314-05152/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els problemes del programa infor-
màtic Esfera al final del curs 2018-2019
314-05153/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de docents que fan ser-
vir regularment el programa informàtic Esfera al llarg del curs
314-05154/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de docents que van fer 
servir el programa informàtic Esfera al final del curs
314-05155/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de docents que van ha-
ver de fer servir el programa informàtic Esfera de nit per la impossibilitat de fer-ho 
en hores lectives
314-05156/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’hores que han dedicat 
els docents a introduir les qualificacions al programa informàtic Esfera de manera 
extraordinària
314-05157/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les alternatives facilitades als do-
cents per a introduir les qualificacions dels alumnes
314-05158/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 83
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de la fallada del pro-
grama informàtic Esfera
314-05159/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dies que ha fallat el 
programa informàtic Esfera
314-05160/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’empresa que gestiona el progra-
ma informàtic Esfera
314-05161/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finalització del contracte 
amb l’empresa que gestiona el programa informàtic Esfera
314-05162/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat de rescindir el con-
tracte a l’empresa que gestiona el programa informàtic Esfera
314-05163/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tipus de procediment dut a ter-
me per a contractar el programa informàtic Esfera
314-05164/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’empresa que ha solucionat la fa-
llada del programa informàtic Esfera
314-05165/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de modificar i millorar 
el sistema de qualificacions en l’educació obligatòria
314-05166/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import econòmic de les subven-
cions d’ajuda al desenvolupament atorgades en el període 2011-2017
314-05167/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats, les associacions i els 
col·lectius que van rebre subvencions d’ajuda al desenvolupament de l’Agència Ca-
talana de Cooperació al Desenvolupament en el període 2011-2017
314-05168/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes i els programes d’ajuda 
al desenvolupament subvencionats per l’Agència Catalana de Cooperació al Desen-
volupament en el període 2011-2017
314-05169/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els objectius d’ajuda al desenvo-
lupament dels projectes i els programes que van rebre subvencions de l’Agència 
Catalana de Cooperació en el període 2011-2017
314-05170/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual publica una con-
vocatòria de selecció per al Cos Nacional de Metges Forenses al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya divuit dies després que el Boletín Oficial del Estado
314-05171/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat a obrir cen-
tres d’acollida per a menors no acompanyats el 2019
314-05172/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 90
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les adjudicacions de serveis d’aco-
llida de menors no acompanyats el 2018 i el 2019
314-05173/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment i la fiscalització dels 
contractes de serveis amb les empreses i entitats gestores del centres d’acollida 
per a menors no acompanyats
314-05174/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment del control de les 
despeses en els centres d’acollida per a menors no acompanyats
314-05175/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències per manca de re-
cursos materials en els centres d’acollida per a menors no acompanyats
314-05176/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fiscalització del compliment de 
les obligacions amb llurs treballadors de les empreses gestores dels centres d’aco-
llida per a menors no acompanyats
314-05177/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les vulneracions laborals detecta-
des en els centres d’acollida per a menors no acompanyats
314-05178/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’han detectat incompliments 
de les ràtios professionals en els centres d’acollida per a menors no acompanyats
314-05179/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si les empreses adjudicatàries dels 
centres d’acollida per a menors no acompanyats han acreditat la formació continua-
da que ofereixen als educadors
314-05180/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contribució dels projectes edu-
catius dels centres d’acollida per a menors no acompanyats a l’arrelament i la crea-
ció de xarxa comunitària
314-05181/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si als centres d’acollida per a me-
nors no acompanyats hi ha menors de setze anys que no han estat escolaritzats
314-05182/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos específics previstos 
per a atendre la salut mental dels adolescents en els contractes de gestió dels ser-
veis dels centres d’acollida per a menors no acompanyats
314-05183/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions previstes per a garantir 
que en els centres d’acollida per a menors no acompanyats es puguin fer interven-
cions socioeducatives de qualitat
314-05184/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a evitar la dismi-
nució del plàncton de la costa
314-05185/12
Formulació: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a recuperar els 
boscos submarins d’algues i lluitar contra la desertització de la mar
314-05186/12
Formulació: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP 97
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tramesa pel president de la Ge-
neralitat d’al·legacions falses al Tribunal de Comptes respecte a la fiscalització de 
l’acció exterior de la Generalitat
314-05187/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 97

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

3.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre els destinataris de les invitacions per a formar part del 
panel en línia de l’empresa GFK per a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
316-00038/12
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs 100

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre els procediments per a obtenir les dades dels convidats 
a formar part del panel en línia de l’empresa GFK per a la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals
316-00039/12
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs 100

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre el mitjà emprat per a contactar amb els convidats a 
formar part del panel en línia de l’empresa GFK per a la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals
316-00040/12
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs 101

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el criteri per a la pre-
sentació dels ingressos davant la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència
325-00039/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 101
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
acabar amb la congestió dels centres d’atenció primària
314-04388/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42642 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-04388/12 us in-
formo del següent:

L’atenció primària i salut comunitària és l’eix vertebrador del sistema sanitari pú-
blic, i en aquest sentit un dels eixos de l’acció de Govern. S’està treballant en la im-
plantació accions a curt, mig i llarg termini. Entre les accions a curt termini destaca 
la homogeneïtzació del horaris dels centres, la eliminació de les sobrecàrregues de 
treball mitjançant la contractació de nous professionals, així com també augmentant 
l’autonomia organitzativa dels Equips d’Atenció Primària.

A mig termini s’estan avaluant i planificant accions vinculades a l’extensió de les 
bones pràctiques organitzatives, com ara la Gestió Infermera de la Demanda (GID), 
la Programació per motius i la definició d’espais d’atenció compartida que de ben 
segur descongestionaran els centres d’atenció primària i els faran més eficients i re-
solutius. També s’està treballant en un pla de confort.

Finalment, un cop es finalitzin els models assistencials de les comissions tècni-
ques de l’ENAPISC es disposarà del model operatiu a implantar. De fet, moltes de les 
accions anteriorment citades ja hi estan en línia, essent l’objectiu últim el d’impulsar 
un nou model de l’atenció primària i salut comunitària fonamentat en el concepte in-
tegral de salut, que inclogui els seus determinants socials i que la consolidi com l’eix 
vertebrador del sistema públic de salut, per contribuir a resoldre les necessitats de les 
persones des de la proximitat, atenent a la realitat del seu entorn.

Barcelona, 4 de juliol de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els vint-i-cinc nous 
instituts escola anunciats per al curs 2019-2020
314-04468/12

Proponent: José María Cano Navarro, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42295 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

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

talunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-04468/12 
314-04469/12, 314-04470/12, 314-04471/12 i 314-04472/12 us informo del següent:

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

La relació corresponent als 25 instituts escola que entraran en funcionament el 
proper curs escolar 2019-2020, desglossada per municipis i per import i naturalesa 
de la despesa, és la següent: 

Centre Municipi Obres Equipaments

Institut Escola Arts Barcelona
Institut Escola El Bruel-
Empuriabrava Castelló d’Empúries 0,00 3.530,70

Institut Escola Magraners Lleida 0,00 17.711,98
Institut Escola Teresina 
Martorell El Vendrell 0,00 23.014,20

Institut Escola Montsant Cornudella de Montsant 0,00 1.979,56
Institut Escola Agustí 
Barberà Amposta 0,00 6.755,43
Institut Escola Baldomer 
Solà Badalona 48.000,00 13.516,91

Institut Escola Rafael Alberti Badalona 48.000,00 14.399,00

Institut Escola Sant Jordi Badalona 48.000,00 12.515,03

Institut Escola Pere Lliscart L’Hospitalet de Llobregat 167.481,75 16.658,07
Institut Escola Sant Quintí 
de Mediona Sant Quintí de Mediona 2.056.211,58 1.597,20

Institut Escola Pallaresa
Santa Coloma de 
Gramenet 0,00 17.021,07

Institut Escola Pepa 
Colomer El Prat de Llobregat 0,00 9.572,31
Institut Escola Pompeu 
Fabra

El Pont de Vilomara  
i Rocafort 0,00 11.007,34

Institut Escola Barnola Avinyó 0,00 7.015,58

Institut Escola Can Llobet Barberà del Vallès 40.000,00 31.409,18

Institut Escola Sant Esteve Castellar del Vallès 0,00 6.122,60

Institut Escola El Viver Montcada i Reixac 40.000,00 26.826,91

Institut Escola El Martinet Ripollet 236.373,03 14.883,00

Institut Escola Els Pinetons Ripollet 0,00 25.587,87

Institut Escola Teresa Altet Rubí 40.000,00 27.070,12

Institut Escola Pere Viver Terrassa 39.524,99 21.250,02

Institut Escola Pla de l’Avellà Cabrera de Mar 47.000,00 23.121,89

Institut Escola Pallerola Sant Celoni 20.000,00 20.302,59

Institut Escola Montagut Santa Susanna 2.363.553,51 30.051,56

L’oferta de llocs escolars en els ensenyaments d’educació primària d’aquests ins-
tituts escola per al curs 2019-2020 és d’un total de 9.450, i l’oferta en els ensenya-
ments de primer curs d’educació secundària obligatòria es d’un total de 1.380.

L’Ajuntament de Santa Susanna és farà càrrec de la construcció de l’Institut Es-
cola Montagut, amb una inversió de 2.363.553,51 euros.

Des del Departament d’Educació es subscriuran tres tipus de model de conveni 
de col·laboració amb els diferents ajuntaments que disposaran d’institut escola en els 
seus municipis el poper curs escolar 2019-2020:

– Model 1: L’Ajuntament es farà càrrec de les despeses corresponents al funcio-
nament i manteniment de l’edifici, i el Departament d’Educació es farà càrrec de les 
despeses corresponents a les comunicacions i l’activitat docent per a tot l’alumnat 
del centre.

– Model 2: L’Ajuntament es farà càrrec de les despeses corresponents al funcio-
nament i manteniment de l’edifici, i el Departament d’Educació es farà càrrec de les 
despeses corresponents a les comunicacions, l’activitat docent per a tot l’alumnat del 
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centre, i altres despeses associades a altres conceptes que són competència dels ens 
locals.

– Model 3: L’Ajuntament es farà càrrec de les despeses corresponents al fun-
cionament i manteniment de la part de l’alumnat escolaritzat en els ensenyaments 
d’educació primària, i el Departament d’Educació de les despeses corresponents a 
l’alumnat escolaritzat en els ensenyaments d’educació secundària i de les despeses 
corresponents a les comunicacions i l’activitat docent per a tot l’alumnat del centre.

Barcelona, 4 de juliol de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
de cada població a què donaran servei els vint-i-cinc nous instituts 
escola anunciats per al curs 2019-2020
314-04469/12

Proponent: José María Cano Navarro, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42295 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04468/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions que 
cal fer per a la posada en marxa dels vint-i-cinc nous instituts escola 
anunciats per al curs 2019-2020
314-04470/12

Proponent: José María Cano Navarro, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42295 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04468/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la part de la inversió 
a càrrec dels ajuntaments per a la posada en marxa dels vint-i-cinc 
nous instituts escola anunciats per al curs 2019-2020
314-04471/12

Proponent: José María Cano Navarro, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42295 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04468/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost anual de 
conservació, manteniment i vigilància dels instituts escola
314-04472/12

Proponent: José María Cano Navarro, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42295 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04468/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les pàgines de 
l’estudi Education at a glance, de l’Organització per a la Cooperació 
i el Desenvolupament Econòmics, que certifiquin l’èxit acadèmic del 
sistema educatiu català
314-04501/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42364 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

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

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-04501/12, 314-
04502/12, 314-04503/12, 314-04504/12, 314-04505/12 i 314-04506/12 us informo 
del següent:

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

Els estudis internacionals analitzen les puntuacions obtingudes per l’alumnat 
dels estats que participen en les corresponents avaluacions, de manera que per in-
terpretar les dades cal anar a buscar la taula amb els resultats obtinguts per l’alum-
nat dels diferents estats i comparar-ho amb els resultats obtinguts per l’alumnat del 
sistema educatiu de Catalunya.

Per exemple: els resultats obtinguts per l’alumnat de 15 anys escolaritzat en el 
sistema educatiu de Catalunya, en els tres dominis avaluats a les proves PISA de 
l’any 2015, són molt homogenis, i són superiors a les puntuacions mitjanes obtingu-
des per l’alumnat d’Espanya, per la mitjana de l’alumnat de la Unió Europea i per la 
mitjana de l’alumnat dels estats que formen part de la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico (OCDE).

L’impacte de l’índex socioeconòmic en les puntuacions mitjanes obtingudes a les 
proves PISA 2015, concretament en el domini principal de l’avaluació corresponent 
a la competència científica, s’observa que la puntuació mitjana de Catalunya és me-
nor a la puntuació mitjana del conjunt de països de l’OCDE.

També us informo que els resultats de l’alumnat immigrant de primera gene-
ració escolaritzat a Catalunya, en els tres dominis principals avaluats a les proves 
PISA 2015, obté puntuacions mitjanes més altes en tots els dominis, que l’alumnat 
de primera generació escolaritzat a França i a la resta d’Espanya.

És important tenir en compte que a França la immigració prové majoritàriament 
de països que eren antigues colònies i, per tant, tenen coneixement de la llengua 
francesa. En canvi, la immigració a Catalunya no té un coneixement previ del cata-
là, però tot i això obté puntuacions mitjanes més altes.
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Base de dades PISA 2015. Dades extretes amb l’aplicació PISA Data Explorer.
1. Puntuació mitjana en matemàtiques de l’alumnat immigrant de primera generació

Primera generació

Mitjana Error estàndard

França 423 (8,8)

Espanya 445 (4,4)

Catalunya 451 (8,1)

2. Puntuació mitjana en comprensió lectora de l’alumnat immigrant de primera 
generació

Primera generació

Mitjana Error estàndard

França 423 (9,8)

Espanya 457 (5,1)

Catalunya 463 (8,8)

3. Puntuació mitjana en ciències de l’alumnat immigrant de primera generació

Primera generació

Mitjana Error estàndard

França 419 (7,7)

Espanya 454 (4,6)

Catalunya 455 (7,4)

Barcelona, 8 de juliol 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les pàgines 
de l’estudi sobre els resultats de l’informe PISA del 2015, de 
l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics, 
que certifiquin l’èxit acadèmic del sistema educatiu català
314-04502/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42364 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04501/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les pàgines de 
l’estudi Panorama de la educación 2018, de l’Organització per a la 
Cooperació i el Desenvolupament Econòmics, que certifiquin l’èxit 
acadèmic del sistema educatiu català
314-04503/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42364 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04501/12.

http://pisadataexplorer.oecd.org/ide/idepisa/
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les pàgines 
de l’estudi Indicadores comentados sobre el estado del sistema 
educativo español 2018, de l’Organització per a la Cooperació i el 
Desenvolupament Econòmics, que certifiquin l’èxit acadèmic del 
sistema educatiu català
314-04504/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42364 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04501/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals va lliurar, en resposta a una sol·licitud d’informació d’una 
diputada, un informe que certifica que el sistema educatiu català 
no garanteix la cohesió social
314-04505/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42364 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04501/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les pàgines de 
l’estudi del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport sobre l’informe 
PISA del 2015 que certifiquin l’èxit acadèmic del sistema educatiu 
català
314-04506/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42364 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04501/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució per 
comarques dels vehicles que transporten purins i de l’ús que fan del 
sistema de posicionament global (GPS)
314-04597/12

Proponent: Marc Parés Franzi, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42356 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-04597/12 us in-
formo del següent:
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La distribució per comarques dels transports i del corresponent ús del GPS dels 
camions que traslladen purí per adobar terres més enllà dels 10 quilòmetres de la 
granja d’origen, segons les dades de en el període comprès entre el 31.03.2018 i el 
21.05.2019, són les següents: 

Comarques
Distribució per comarques
dels transports amb GPS 

Alt Camp 3,3%

Alt Empordà  0,4%

Alt Penedès 0,4%

Anoia 0,8%

Bages 4,9%

Baix Camp 0,4%

Baix Ebre 1,2%

Baix Llobregat 0,4%

Berguedà 3,7%

Garrigues 19,3%

Garrotxa 0,4%

Noguera 1,2%

Osona 50,8%

Pla de l’Estany 0,4%

Pla d’Urgell 2,0%

Ripollès 0,8%

Segarra 2,0%

Segrià 1,6%

Selva 2,0%

Solsonès 0,4%

Urgell 0,8%

Vallès Occidental 1,2%

Vallès Oriental 1,2%

En aquesta línia, el Govern té previst aprovar properament el Decret de gestió de 
la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes, el qual té en compte tres grans 
línies d’actuació. En primer lloc, la millora en origen de la gestió dels purins de les 
explotacions ramaderes, inclòs el seu tractament; en segon lloc, la millora de les apli-
cacions a la terra i la innovació; i, per últim, el control i seguiment de les fertilitza-
cions garantint la traçabilitat del purí.

Barcelona, 10 de juliol de 2019
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment del 
Gran Premi de Fórmula 1 al Circuit de Barcelona-Catalunya
314-04611/12

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42623 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-04611/12, us in-
formo del següent:

Des del Govern, aquest propi Departament i el Director del Circuit de Catalunya, 
hem manifestat en moltes ocasions la posició que Barcelona vol seguir essent en el 
calendari de la Fórmula 1, i és treballar en aquesta direcció. Estem treballant en for-
mular la cohesió interna per fer front als drets de la Fórmula 1, que engloben els di-
ferents àmbits que se’n deriven del gran premi.

Barcelona, 10 de juliol de 2019
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte econòmic 
i d’ocupació de les activitats que es fan al Circuit de Barcelona-
Catalunya
314-04612/12

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42624 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-04612/12, us envio 
adjunts els informes següents:

Impacte econòmic i fiscal i anàlisi cost-benefici del Circuit de Catalunya
TecnoCampus - Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa
Juny 2017
Autors: Júlia Bosch, Jaume García, Josep Maria Raya

Estudi d’impacte econòmic, Any 2015
DEP, Institut
Autors: Josep Lluís Segú, Sílvia Amblàs, Pere Casamayor

Barcelona, 10 de juliol de 2019
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parla-
ment.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la sol·licitud de 
solucions en tecnologies de la informació i de la comunicació al 
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació per al 
2019
314-04619/12

Proponent: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42250 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta escrita, amb Número de Tramitació: 
314-04619/12, us trameto, en document annex, la informació facilitada per la Secre-
taria General del Departament de la Presidència.

Barcelona, 5 de juliol de 2019
Meritxell Budó i Pla, consellera de la Presidència

Annex
En relació amb a la pregunta a respondre per escrit, amb NT.: 314-04619/12 us 

informem que, a data d’avui, el Departament de la Presidència no ha realitzat cap 
sol·licitud de solucions TIC al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la In-
formació per a l’any 2019.

Barcelona, 4 de juliol de 2019
Meritxell Masó i Carbó, secretària general del departament de la Presidència

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants 
i adolescents amb trastorn específic del llenguatge
314-04628/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42296 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-04628/12, 314-
04629/12, 314-04630/10, 314-04631/12, 314-04632/12, 314-04633/12, 314-04634/12, 
314-04635/12, 314-04636/12, 314-04637/12, 314-04638/12, 314-04686/12, 314-
04688/12 i 314-04689/12 us informo del següent:

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

La detecció i identificació de les necessitats específiques de suport educatiu asso-
ciades a un trastorn específic del llenguatge (TEL) es du a terme en la part del pro-
cés educatiu corresponent a l’avaluació.

En el procés d’avaluació el personal docent analitza, valora i reorienta, si cal, la 
seva acció educativa, i en el cas que sigui necessari, pren les decisions oportunes 
per posar a disposició de l’alumnat en qüestió tot un seguit de mesures per garantir 
l’assoliment de les competències bàsiques.
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Quan en un centre educatiu es detecta alumnat amb possibles necessitats espe- 
cífiques de suport educatiu pròpies de l’àmbit lingüístic, s’inicia el procediment per-
què des de l’equip d’assessorament psicopedagògic (EAP) es faci una demanda de 
valoració al Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius (CREDA) cor-
responent.

Des de l’EAP, que forma part dels serveis educatius de zona, es du a terme l’ava-
luació psicopedagògica per identificar i avaluar, juntament amb els serveis educatius 
específics, si cal, les necessitats específiques de suport educatiu per part de l’alumnat.

La intervenció principal dels CREDA es concreta a realitzar la valoració i fer 
el seguiment del procés evolutiu comunicatiu i lingüístic de l’alumnat amb greus 
trastorns de llenguatge o comunicació, proporcionar l’atenció específica, orientar i 
assessorar les famílies, i facilitar suport i assessorament als professionals que tre-
ballen en els centres educatius i més concretament al personal docent per la seva 
intervenció a l’aula.

Els professionals dels CREDA no tenen com a funció dur a terme diagnòstics, 
sinó atendre l’alumnat en funció de les seves necessitats de suport. En el cas de 
l’alumnat amb trastorn del llenguatge, el nombre d’infants atesos des del curs 2010-
11 fins a l’actualitat, especificat per nivell educatiu és el següent: 

Curs Ed. infantil Ed. primària Ed. secundària Total

2010-11 425 1638 23 2086
2011-12 403 1622 14 2162
2012-13 539 1587 9 2135
2013-14 570 1456 16 2042
2014-15 474 1449 22 1945
2015-16 559 1498 27 2084
2016-17 591 1617 21 2229
2017-18 729 1796 32 2557
2018-19 744 2138 32 2914

La intensitat del suport pot variar cada curs depenent de les necessitats de l’alum-
ne i de l’entorn educatiu. Els suports s’ajusten segons l’avaluació duta a terme amb el 
suport dels i les professionals en psicopedagogia del CREDA.

La Resolució de 26 d’abril de 2018, de la Direcció General d’Educació Infantil 
i Primària, estableix el procediment que cal seguir i els protocols que s’han d’uti-
litzar per part dels equips d’assessorament i orientació psicopedagògics (EAP) per 
elaborar els informes de reconeixement de necessitats específiques de suport edu-
catiu, els informes de l’alumnat amb necessitats educatives derivades de situacions 
socioeconòmiques i socioculturals especialment desafavorides, i els informes d’es-
colarització d’alumnat en els ensenyaments de formació professional i en els progra-
mes professionalitzadors.

El Departament d’Educació ha desenvolupat diferents actuacions formatives per-
què els professionals dels CREDA, dels EAP i dels propis centres educatius, identi-
fiquin l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu associades al TEL 
el més aviat possible, i puguin disposar de les eines i del coneixement necessari per 
a la seva atenció educativa i per a la intervenció específica dels mestres d’audició i 
llenguatge. Aquestes actuacions formatives s’han organitzat en l’àmbit dels Serveis 
Territorials i dels Serveis Centrals, així com a càrrec d’entitats amb formació ho-
mologada pel Departament d’Educació, amb la qual cosa, no es té accés a les dades 
globals.

Des del Departament d’Educació també es posa a disposició del personal docent 
i dels professionals dels serveis educatius altres recursos com:

– Formació sobre avaluació, per exemple els tallers d’avaluació a primària.
– Formació a mestres especialistes d’educació especial i d’audició i llenguatge 

dels centres educatius.
– Formació centrada en el llenguatge oral.



BOPC 389
19 de juliol de 2019

1.25.15. Preguntes per escrit 23 

– Facilitació als CREDA d’eines de detecció i formació en la seva utilització.
– Elaboració de documentació de suport entorn al TEL de professionals per a 

l’audició i el llenguatge.
– Actualització de la pàgina web d’inclusió i diversitat, amb la creació d’un apar-

tat específic per a TEL:
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/diversitat-i-inclusio/atencio-educati-

va-als-alumnes/nese/nese-derivades-de-trastorns-de-laprenentatge-i-la-comunica-
cio/comunicacio-i-llenguatge/tel/

– Incentivar el desenvolupament de documents de suport per als centres edu-
catius, per exemple la guia «TEL: orientacions per a mestres», elaborada pel 
 CREDA Jordi Perelló.

En els darrers cinc anys, a més de les actuacions globals relacionades amb la mi-
llora de l’atenció a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, des del 
Departament d’Educació s’han dut a terme les intervencions específiques següents:

– Formació adreçada al personal de l’especialitat de psicopedagogia del 
 CREDA per a l’ús de la prova CELF 4, relacionada amb la valoració de l’alumnat 
amb trastorn específic del llenguatge i així poder concretar millor la intervenció ne-
cessària (curs 2014-2015).

– Adquisició de la prova CELF 4 per a tots els CREDA (curs 2015-2016).
– Creació d’un grup de treball amb personal de l’especialitat de psicopedagogia 

del CREDA per a l’elaboració de la publicació del document d’orientacions sobre el 
TEL per a professionals de l’audició i el llenguatge (des del curs 2015-2016 fins al 
curs 2017-2018).

– Treball intern, de consens, als diferents CREDA sobre els processos d’atenció 
a l’alumnat amb trastorns greus del llenguatge (curs 2016-2017).

– Creació d’un grup de treball per a l’atenció de l’alumnat amb TEL als diferents 
CREDA i per a l’assessorament als centres educatius (curs 2016-2017).

– Publicació d’informació sobre el TEL a la pàgina web d’atenció a la diversitat 
(Curs 2017-2018).

– Publicació a la pàgina web de diversitat i inclusió del document d’orientacions 
per a l’alumnat amb TEL per a docents (curs 2017-2018).

– Possibilitat d’elaborar l’informe de reconeixement de necessitats específiques 
de suport educatiu (NESE) dels EAP per a l’alumnat amb TEL.

– Previsió d’ampliació de la plantilla de professionals CREDA per a l’atenció de 
l’alumnat.

Les actuacions per a garantir que els alumnes amb necessitats específiques de 
suport educatiu (NESE), entre els quals hi ha l’alumnat amb TEL, i necessitats edu-
catives especials (NEE), es basen en el model educatiu vigent d’acord amb l’atenció 
educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

L’aplicació de mesures i suports educatius universals, addicionals i intensius és 
bàsica per a donar resposta a tot l’alumnat perquè es desenvolupi en un entorn que 
el motivi i l’allunyi de la percepció de fracàs.

L’article 7 del Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alum-
nat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu estableix que:

Les mesures i els suports per a l’atenció educativa dels alumnes s’han de pre-
veure al projecte educatiu de centre i a les normes d’organització i funcionament de 
centre, en els termes següents:

a) Han de garantir que els contextos escolars ofereixin les condicions d’aprenen-
tatge necessàries per desenvolupar les fortaleses dels alumnes; vetllar per la seva 
vinculació amb els aprenentatges i el grup, i facilitar l’accés a l’aprenentatge i a la 
participació i assegurar el progrés de tots.

b) Han de concretar-se en la programació general anual i avaluar-se en la me-
mòria anual i en les programacions d’aula.

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/diversitat-i-inclusio/atencio-educativa-als-alumnes/nese/nese-derivades-de-trastorns-de-laprenentatge-i-la-comunicacio/comunicacio-i-llenguatge/tel/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/diversitat-i-inclusio/atencio-educativa-als-alumnes/nese/nese-derivades-de-trastorns-de-laprenentatge-i-la-comunicacio/comunicacio-i-llenguatge/tel/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/diversitat-i-inclusio/atencio-educativa-als-alumnes/nese/nese-derivades-de-trastorns-de-laprenentatge-i-la-comunicacio/comunicacio-i-llenguatge/tel/


BOPC 389
19 de juliol de 2019

1.25.15. Preguntes per escrit 24

c) Han de preveure el grau d’intensitat de suport que correspongui: mesures i su-
ports universals, addicionals i intensius.

Així mateix, les mesures específiques que l’alumnat amb NESE o NEE requerei-
xi han de quedar recollides, tant la metodologia com el contingut, en el Pla de suport 
individualitzat (PI) de cada alumne, d’acord amb el currículum vigent que està basat 
en l’aprenentatge competencial.

La decisió d’elaborar un PI correspon a la Comissió d’Atenció a la Diversitat 
(CAD) o òrgan equivalent, i la iniciativa de l’elaboració del PI pot sorgir de:

– L’EAP quan escaigui en els casos de dictamen d’escolarització o d’informe de 
NESE.

– El tutor o un altre docent quan, en l’avaluació formativa i formadora dels pro-
cessos d’aprenentatge, detecta necessitats educatives que condicionen fortament el 
procés d’aprenentatge d’un alumne. Abans d’iniciar l’elaboració d’un PI ha de seguir 
el següent procediment:

• Identificar les necessitats educatives, conjuntament amb l’equip docent, l’alum-
ne i la família.

• Revisar la idoneïtat de les mesures i suports universals i addicionals que s’es-
tiguin aplicant.

• Proporcionar a la CAD la informació recollida i proposar l’elaboració del PI.
• A la CAD es valora la proposta i es pren la decisió. Si s’estima oportú, es pot 

demanar més informació abans de prendre la decisió.
– La família que s’adreça al tutor o a la direcció del centre per demanar que es 

consideri la seva elaboració.
El tutor de l’alumne és el responsable d’elaborar el PI i de fer-ne el seguiment, 

amb la col·laboració de l’equip docent i, si escau, amb l’assessorament dels serveis 
educatius i, o també, de l’orientador del centre educatiu i prenent en consideració 
els informes que aportin altres professionals de l’àmbit sanitari i sociosanitari, i ha 
d’actuar com a principal interlocutor amb els pares, mares o tutors legals i l’alumne.

El director del centre, a proposta de la comissió d’atenció a la diversitat (CAD), 
dona el vistiplau per iniciar un procés d’elaboració de PI, i vetlla perquè l’equip res-
ponsable del PI el dugui a terme.

El PI consta en l’expedient acadèmic de l’alumne i en queda constància a l’apli-
cació de gestió administrativa acadèmica i econòmica dels centres docents públics 
(ESFERA) del Departament d’Educació. No es té constància del nombre dels PI que 
s’elaboren per motiu de trastorn específic del llenguatge, com no es té constància de 
cap altre diagnòstic. Sí que es té informació del nombre d’alumnes que requereixen 
aquest document on es recull la concreció de les mesures i suports que requereix 
cada alumne i que està a disposició dels professionals de l’escola i de la mateixa fa-
mília que pot participar en la seva elaboració.

Barcelona, 2 de juliol de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’atenció i el suport 
que els infants i adolescents amb trastorn específic del llenguatge 
reben a escola
314-04629/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42296 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04628/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’atenció i el suport 
que dona als joves amb trastorn específic del llenguatge que superen 
l’educació secundària obligatòria
314-04630/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42296 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04628/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants 
i adolescents amb trastorn específic del llenguatge que atenen els 
centres de recursos educatius per a deficients auditius
314-04631/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42296 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04628/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps que un 
infant amb trastorn específic del llenguatge pot rebre suport d’un 
centre de recursos educatius per a deficients auditius
314-04632/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42296 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04628/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
relatives al diagnòstic del trastorn específic del llenguatge
314-04633/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42296 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04628/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels 
diagnòstics de trastorn específic del llenguatge als centres de 
recursos educatius per a deficients auditius
314-04634/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42296 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04628/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’oferta pública de 
formació per a docents sobre el trastorn específic del llenguatge
314-04635/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42296 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04628/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols i les 
accions educatives per a detectar i diagnosticar el trastorn específic 
del llenguatge
314-04636/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42296 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04628/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’atenció als infants 
i adolescents amb trastorn específic del llenguatge en l’educació 
primària i secundària
314-04637/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42296 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04628/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de plans 
individualitzats per als alumnes amb trastorn específic del llenguatge 
i els recursos dels centres educatius
314-04638/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42296 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04628/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els interns i la 
plantilla de treballadors dels centres educatius Els Til·lers - Unitat 
terapèutica, L’Alzina, Montilivi - Unitat oberta, Folch i Torres, El 
Segre, Oriol Badia i Can Llupià, de l’abril del 2015 a l’abril del 2019
314-04683/12

Proponent: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42547 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-04683/12 us in-
formo del següent:

Pel que fa al nombre de menors atesos en centres educatius –des del mes d’abril 
de 2015 fins al mes d’abril de 2019, distribuïts per centres i per règim–, adjuntem un 
document amb aquestes dades a l’annex A1.

A l’annex B2, que adjuntem, hi fem constar el número de treballadors i treballa-
dores de cada centre amb la identificació de la categoria professional que ostenta. 
Per facilitar-ne la comparació hem fet una extracció anual, a data 30 d’abril.

De tot el personal que treballa als centres educatius (CE) de Justícia Juvenil, els 
únics col·lectius sotmesos a torns horaris són el dels educadors/res socials i el de 
coordinadors/res, que tenen aquests torns regulats per la Circular 2/2008JJ i la Ins-
trucció 1/2013, respectivament. A l’annex C3, que acompanya aquesta resposta, hi 
podreu trobar els torns definitius adjudicats, d’acord amb les corresponents resolu-
cions, en els períodes compresos des de 2014 fins a 2018.

Les dades de treballadores i treballadors que han tingut baixes per incapacitat 
temporal (IT) –amb durada superior a dos dies, bé sigui per malaltia comuna o ac-
cident laboral, corresponents a l’any 2018 i 2019 (l’actual sistema informàtic, només 
permet fer extracció de l’any en curs i de l’anterior)–, estan desglossades a l’annex D4,

Des de l’any 2015, només hi ha hagut dues persones als CE de Justícia Juvenil 
que han passat a situació d’excedència voluntària (una, al CE Folch i Torres, durant 
el període del 7 de desembre de 2016 al 21 de juliol de 2019; l’altra, al CE L’Alzina, 
del 24 de març de 2018 al 19 de setembre de 2018).

L’accidentalitat laboral dels CE de Justícia Juvenil, en el període que va des de 
gener de 2015 a abril del 2019, queda recollida a l’Annex F5, especificades per cen-
tres, mesos i anys.

1.  Annex A. Menors atesos en CE de l’abril de 2015 a abril de 2019
2.  Annex B. Nombre de treballadors i treballadores de cada centre amb identificació de categoria 
professional que ostenten (del 2015 al 2019)
3.  Annex C. Resolucions d’adjudicació definitiva de torns d’educadors/es socials als CE
4.  Annex D. Treballadors que han tingut baixes d’IT de més de dos dies, per CE
5.  Annex F. Accidentalitat laboral als CE de Justícia Juvenil   
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D’altra banda, us adjuntem l’Annex E6, on hi ha relacionats els mínims presen-
cials d’educadors/es en els CE de Justícia Juvenil.

L’any 2013, la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil 
(DGEPCiJJ) va establir uns mínims presencials, que són el nombre  d’educadors/es  
que, en qualsevol circumstància, hi ha d’haver per torn a cada CE de Justícia Juve-
nil, per garantir la prestació mínima del servei d’atenció directa i custòdia dels in-
terns i evitar que es posi en risc la seguretat del CE.

Aquests mínims, fluctuen en funció de l’ocupació real del centre, per això cada 
CE té un mínim presencial diferent, en funció del nombre mínim o màxim d’in-
terns. Els actuals mínims presencials es van revisar el març de 2018 i són aplicables 
al col·lectiu d’educadors/es d’intervenció directa amb els joves. Des de l’establiment 
d’aquests mínims presencials, el 2013, s’han incrementat quatre vegades (19 de maig 
de 2014, increment dels mínims al CE Can Llupià; 2 de novembre de 2016, incre-
ment dels mínims al CE Oriol Badia; de juny a setembre de 2017, increment dels mí-
nims a tots els CE; i el 2 de maig de 2018, que la DGEPCiJJ va tornar a incrementar 
els mínims a tots els CE.

Per garantir la prestació correcta del servei, la resta de categories professionals 
que treballen als CE de Justícia Juvenil no estan subjectes a aquesta variació de mí-
nims de presència en funció de l’ocupació real, sinó que es regeixen pel compliment 
d’objectius, càrregues de treball i organització interna de cada centre.

Barcelona, 10 de juliol de 2019
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les indústries 
compradores amb llet declarada i les indústries de fabricació  
de productes lactis
314-04684/12

Proponent: Marc Parés Franzi, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42357 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-04684/12 us in-
formo del següent:

Des del departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) es 
comunica que a partir de les dades completes de l’any 2018, extretes de l’aplicació 
INFOLAC del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), la llet de 
vaca total produïda a Catalunya és de 721.105.910 litres.

Aproximadament el 60% d’aquesta llet és comprada per la indústria catalana o 
intermediaris, mentre que l’altre 40% per indústries amb seu social fora de Catalu-
nya (amb o sense instal·lacions industrials a Catalunya).

A part, hi ha 5 primers compradors catalans que compren 411.000 litres de llet a 
ramaders de fora de Catalunya.

En referència a les dades de compradors de llet a Catalunya hi ha actualment  
84 indústries compradores de llet, 74 de les quals tenen instal·lacions ubicades a Ca-
talunya i compren uns 673.875.230 litres de llet. Els 10 compradors restants no te-

6.  Annex E. Mínims presencials d’educadors/es als CE de Justícia Juvenil
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nen instal·lacions industrials ubicades a Catalunya, i compren un total de 47.230.680 
litres.

Seguidament, s’indica la distribució territorial per comarques d’aquests primers 
compradors amb instal·lacions ubicades a Catalunya. Aquests establiments poden com-
prar la llet a la mateixa o a qualsevol altra comarca. Per tant, el volum no es correspon 
a la producció agrupada per comarca, si no que fa referència al volum anual dels pri-
mers compradors d’aquesta comarca.

Comarca
Establiment

Nombre d’indústries 
compradores Litres llet

Alt Empordà 3 16.253.000

Alt Urgell 3 68.143.310

Anoia 3 146.550

Bages 6 7.441.791

Baix Empordà 5 38.630.884

Barcelonès 1 8.024.063

Berguedà 2 77.022

Cerdanya 2 339.296

Garrigues 1 72.493

Garrotxa 5 6.733.808

Gironès 6 48.577.474

La Selva 2 35.115.978

Maresme 1 5.623

Moianès 2 165.240
Noguera 3 10.856.423

Osona 7 137.265.088

Pallars Sobirà 4 394.092

Pla de l’Estany 2 1.358.826
Pla d’Urgell 1 170.740.788

Priorat 1 5.040

Ripollès 3 226.703

Segarra 2 48.027.742

Segrià 2 549.223
Tarragonès 1 101.527

Vallès Oriental 6 74.623.246

Total 74 673.875.230

Pel que fa a la fabricació de productes làctics, d’acord amb la base de dades del 
Registre d’Indústries Agràries i Alimentàries de Catalunya (RIAAC), a Catalunya 
hi ha 197 establiments industrials dedicats a l’elaboració de llet i/o productes làctics.

Comarca Establiment Nombre d’indústries de fabricació de productes làctics

Alt Empordà 4

Alt Penedès 3

Alt Urgell 8

Anoia 5

Bages 12

Baix Camp 4

Baix Ebre 2

Baix Empordà 6

Baix Llobregat 5

Baix Penedès 1

Barcelonès 6

Berguedà 11

Cerdanya 8
Conca de Barberà 1
Garraf 1



BOPC 389
19 de juliol de 2019

1.25.15. Preguntes per escrit 30

Comarca Establiment Nombre d’indústries de fabricació de productes làctics
Garrigues 1

Garrotxa 8

Gironès 5

Maresme 3

Moianès 7

Noguera 2

Osona 23

Pallars Jussà 2

Pallars Sobirà 8

Pla de l’Estany 3

Pla d’Urgell 2

Priorat 2

Ribera d’Ebre 2

Ripollès 8

Segarra 2

Segrià 4

Selva 7

Solsonès 4

Tarragonès 1

Urgell 2

Vall d’Aran 2

Vallès Occidental 5

Vallès Oriental 17

Total 197

Barcelona, 10 de juliol de 2019,
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants 
i adolescents amb trastorn específic del llenguatge
314-04686/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42296 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04628/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels 
diagnòstics del trastorn específic del llenguatge als centres de 
recursos educatius per a deficients auditius
314-04688/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42296 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04628/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per 
a fer un diagnòstic precoç del trastorn específic del llenguatge
314-04689/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42296 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04628/12.

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

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42643 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

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

talunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-04739/12 a 
314-04741/12 us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan referència a un mateix assump-
te i, per con-següent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectiva-
ment constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta.

El SEM fa una gestió dinàmica dels recursos operatius (GDR), d’aquesta manera 
adapta el número de recursos segons l’alerta que es rep des de la Central de Coordi-
nació Sanitària (CECOS). Quan les unitats activades surten de la base assistencial, 
aquesta no queda desatesa, doncs la gestió integral de les unitats es fa tenint sempre 
en compte la cobertura territorial necessària. D’aquesta manera les unitats més pro-
peres a les bases que han estat activades són les que donen servei en aquest territori.

En referència concreta a l’episodi de fuita d’amoníac al Polígon Nord de Tarragona, 
del passat 31 de maig, val a dir que la tipologia de recursos mobilitzat va ser la següent:

– 2 unitats de Suport Vital Bàsic (SVB)
– 1 unitat de Suport Vital Avançat (SVA)
– 1 Vehicle d’Intervenció Ràpida (VIR)
– 2 helicòpters medicalitzats: H01 de la base de Sabadell (Parc Taulí) i H04 de 

la base de Móra d’Ebre
– 2 comandaments del territori: DT00, DT01
– 3 unitats de Suport Vital Avançat d’Intervenció i Suport (UIS), més 1 Coma-

nament de la Unitat d’Intervenció i Suport (UIS) amb formació especialitzada, de la 
base a Hospitalet de Llobregat.

– 1 equip de suport psicològic del SEM.
Durant l’episodi no es va registrar cap inoperativitat a cap d’aquestes bases. Si 

bé és cert que a la T600 el metge havia causat baixa, aquest fet no va suposar cap 
impediment per a estar totalment operativa, ja que es tracta d’una unitat de Suport 
Vital Avançat què pot realitzar el servei amb la persona professional d’infermeria i 
el Tècnic en Emergències Sanitàries (TES) ja que sempre compta, ja sigui del VIR, 
d’una altra USVA o de la CECOS, amb el suport d’un metge o metgessa.

Barcelona, 4 de juliol de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut
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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

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42643 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04739/12.

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

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42643 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04739/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions 
del Consell Assessor de l’Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries dels darrers tres anys
314-04907/12

Proponent: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42358 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

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

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-04907/12 i 314-
04908/12, us informo del següent:

El Consell Assessor de l’Institut de Recerca en Tecnologia Alimentària (IRTA) 
està previst que es reuneixi un cop l’any. Les dues darreres reunions realitzades da-
ten del 10 d’octubre de 2016 i del 10 de juliol de 2017.

L’any 2018 aquest òrgan no fou convocat pel fet que l’impacte de l’aplicació de 
l’article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya va motivar l’endarreriment del 
procés de relleu del Director General de l’IRTA, que no fou aprovat fins al mes de 
juliol de 2018, nomenament efectuat pel Decret 165/2018, de 17 de juliol (DOGC 
núm. 7667 - 19.07.2018).

El Consell Assessor el formen representants de les organitzacions professionals 
agràries, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), els col·legis 
professionals, la Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA), l’Associació Cata-
lana de Ciències de l’Alimentació (ACCA), l’Acadèmia de Ciències Veterinàries de 
Catalunya, les universitats catalanes, el Consell Català de les Cambres de Comerç, 
Indústria i Navegació, el sector empresarial, les confraries de pescadors, els sindi-
cats dels treballadors més representatius i els grups parlamentaris.

Les principals funcions del Consell Assessor són les següents:



BOPC 389
19 de juliol de 2019

1.25.15. Preguntes per escrit 33 

– Assessorar el Consell d’Administració en totes les qüestions relacionades amb 
les funcions de l’Institut.

– Informar sobre qualsevol assumpte que se li consulti en l’àmbit de les com-
petències de l’Institut, inclosos els objectius generals del contracte programa entre 
l’Institut i el Govern.

– Presentar al Consell d’Administració les propostes que consideri convenients 
per a millorar el funcionament de l’IRTA.

En les darreres reunions celebrades s’han tractat, entre d’altres els següents temes:
– Presentació i debat del document de Reptes Estratègics de l’IRTA.
– Estratègies per millorar l’impacte social de l’IRTA
– Propostes per millorar les interaccions amb els agents del territori
– Recerca de vies perquè el Consell Assessor contribueixi a fer propostes
– Com contribuir a la política de captació de talent
– Vies per que l’IRTA acompanyi millor el teixit industrial cap a la internacio-

nalització
En relació al 2019, està previst convocar el Consell Assessor de l’IRTA en el 

darrer trimestre de l’any, un cop l’IRTA hagi elaborat el seu nou Pla Estratègic pels 
anys vinents a fi i efecte de poder traslladar-li i recollir els plans i horitzons de futur 
per la Institució. Actualment està en fase de preparació i ha de contemplar el perío-
de 2020-2023 de l’IRTA. Està essent elaborat per l’Equip de Direcció Científica i el 
Comitè Científic i Estratègic de l’Institut.

Barcelona, 10 de juliol de 2019
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista 
perquè es reuneixi el Consell Assessor de l’Institut de Recerca i 
Tecnologia Agroalimentàries
314-04908/12

Proponent: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42358 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04907/12
.



BOPC 389
19 de juliol de 2019

3.25.10. Preguntes orals en comissió 34

3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
criteris territorials per a assignar els punts de trobada familiar
311-01041/12

ANUNCI: MANUEL RODRÍGUEZ DE L’HOTELLERIE DE FALLOIS, DEL GP CS

Reg. 42054 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 11.07.2019

A la Mesa de la Comisión de Justicia
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado del Grup Parlamentari 

de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta 
oralmente en comisión de justicia.

El Decreto 357/2011, de 21 de junio, regula los Puntos de Encuentro Familiar, 
los cuales tienen como finalidad trabajar para la normalización del ejercicio de los 
derechos de relación y comunicación de los y las menores con sus progenitores y/o 
familiares, en situaciones de conflictividad, siempre que sea posible y a tenor de la 
evolución del niño.

En base a ello interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué criterios territoriales se siguen para asignar los Puntos de Encuentro Fa-

miliar, tras la adopción de las medidas establecidas en la Sentencia o en Auto?

Palacio del Parlamento, 6 de junio de 2019
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de persones que treballen als punts de trobada familiar
311-01042/12

ANUNCI: MANUEL RODRÍGUEZ DE L’HOTELLERIE DE FALLOIS, DEL GP CS

Reg. 42055 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 11.07.2019

A la Mesa de la Comisión de Justícia
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado del Grup Parlamentari 

de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta 
oralmente en comisión de justícia.

El Decreto 357/2011, de 21 de junio, regula los Puntos de Encuentro Familiar, 
los cuales tienen como finalidad trabajar para la normalización del ejercicio de los 
derechos de relación y comunicación de los y las menores con sus progenitores y/o 
familiares, en situaciones de conflictividad, siempre que sea posible y a tenor de la 
evolución del niño.

En base a ello interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántas personas trabajan en cada uno de los Puntos de Encuentro Familiar? 

Se solicita distinguirlos por cada uno de los Puntos de Encuentro entre: (i) el cargo 
que ocupan, (ii) las funciones que realizan, (iii) las retribuciones anuales brutas que 
reciben y (iv) el tipo de contrato (funcionarial/laboral, indefinido/ no indefinido).

Palacio del Parlamento, 6 de junio de 2019
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el temps 
que transcorre entre una sentència que dicta la necessitat d’anar a 
un punt de trobada familiar i la primera trobada
311-01043/12

ANUNCI: MANUEL RODRÍGUEZ DE L’HOTELLERIE DE FALLOIS, DEL GP CS

Reg. 42056 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 11.07.2019

A la Mesa de la Comissió de Justícia
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado del Grup Parlamentari 

de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta 
oralmente en comisión.

El Decreto 357/2011, de 21 de junio, regula los Puntos de Encuentro Familiar, 
los cuales tienen como finalidad trabajar para la normalización del ejercicio de los 
derechos de relación y comunicación de los y las menores con sus progenitores y/o 
familiares, en situaciones de conflictividad, siempre que sea posible y a tenor de la 
evolución del niño.

En base a ello interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuánto tiempo transcurre entre que la sentencia o auto dictan la necesidad de 

acudir a un Punto de Encuentro Familiar y se hace efectiva la primera visita?

Palacio del Parlamento, 6 de junio de 2019
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
acompanyants del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals 
i Transparència en el viatge a Mèxic al juny de 2019
311-01044/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 42411 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 15.07.2019

A la Mesa de la Comisión de Acción Exterior, Relaciones Institucionales 
y Transparencia
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, presenta 
la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Con cuántas autoridades y altos cargos viajó el Conseller Bosch a México en 

junio del 2019?

Palacio del Parlamento, 5 de julio de 2019
Susana Beltrán García, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost 
del viatge del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència i dels seus acompanyants a Mèxic al juny de 2019
311-01045/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 42413 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 15.07.2019

A la Mesa de la Comisión de Acción Exterior, Relaciones Institucionales 
y Transparencia
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, presenta 
la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el coste total del viaje del Sr. Bosch y de sus acompañantes a México 

durante el mes de junio del 2019?

Palacio del Parlamento, 5 de julio de 2019
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
resposta del Ministeri d’Exteriors al viatge a Mèxic del conseller 
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
311-01046/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 42415 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 15.07.2019

A la Mesa de la Comisión de Acción Exterior, Relaciones Institucionales 
y Transparencia
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, presenta 
la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cúal fue la respuesta o la comunicación que dio el Ministerio de Exteriores 

sobre la realización del viaje a México del Sr. Bosch?

Palacio del Parlamento, 5 de julio de 2019
Susana Beltrán García, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
reunions del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència i dels seus acompanyants durant el viatge a Mèxic al 
juny de 2019
311-01047/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 42418 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 15.07.2019

A la Mesa de la Comisión de Acción Exterior, Relaciones Institucionales 
y Transparencia
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, presenta 
la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Con quién se reunió el Sr. Bosch y sus acompañantes en su viaje a México 

durante el mes de junio del 2019?

Palacio del Parlamento, 5 de julio de 2019
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
justificació de les declaracions del conseller d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència relatives a la «deriva 
autoritària de l’Estat espanyol»
311-01048/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 42421 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 15.07.2019

A la Mesa de la Comisión de Acción Exterior, Relaciones Institucionales 
y Transparencia
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, presenta 
la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
Se han publicado desde el twitter oficial del Departament d’Acció Exterior, Re-

lacions Institucionals i Transparència, opiniones del Sr. Bosch en su viaje a México 
referentes a la «deriva autoritaria de l’Estat Espanyol».

– ¿Cómo justifica el Govern de la Generalitat tales declaraciones con los princi-
pios legales de lealtad institucional, unidad de acción en el exterior, regulado en la 
Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado?

Palacio del Parlamento, 5 de julio de 2019
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Fascicle segon
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
tramesa pel president de la Generalitat d’al·legacions falses al 
Tribunal de Comptes respecte a la fiscalització de l’acció exterior 
de la Generalitat
311-01049/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 42664 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 15.07.2019

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, presenta 
la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

1. Desde el pasado 27 de julio de 2018, el Órgano de Garantía del Derecho de 
Acceso a la Información del Parlamento de Cataluña, se pronunció a favor del dere-
cho de acceso a la información de esta diputada a la siguiente documentación: 

– «Copia del informe final de lndependent Diplomat realizado paro la Generalitat 
de Cataluña y, en particular, para la delegación de la Generalitat en Estados Unidos». 
(Registre d’entrada núm. 3253, tramitació 320-00543/12}.

– «Copia de los informes periódicos de lndependent Diplomat realizados para la 
Generalitat de Cataluña y, en particular, para la delegación de la Generalitat en Esta-
dos Unidos». (Registre d’entrada núm. 3254, tramitació 320-00544/12).

2. A pesar de ello, a día de hoy, el Govern de la Generalitat no ha facilitado di-
cha información pública amparándose injustificadamente en una cláusula de confi-
dencialidad que, en caso de haberla aceptado en un contrato público las autoridades 
de la Generalitat, habrían vulnerado la legalidad vigente en materia de contratación 
pública.

3. En fecha 11 de febrero de 2019, el Sr. Torra remitió alegaciones al Tribunal de 
Cuentas relativas a la fiscalización de la acción exterior de la Generalitat en las que 
indicaba que nadie había rebatido la explicación del Govern respecto de la cláusula 
de confidencialidad como motivo impeditivo para acceder a la documentación pú-
blica indicada7.

1. 7.  Vid. página 627 del informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre la acción exterior 
autonómica de la Generalitat de Cataluña.  

 https://www.tcu.es/repositorio/7b967dfb-a08f-493e-a159-a7cb7d1c4071/I1319.pdf 

https://www.tcu.es/repositorio/7b967dfb-a08f-493e-a159-a7cb7d1c4071/I1319.pdf
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4. Que, en la fecha de realización de dichas alegaciones ante el Tribunal de Cuen-
tas, el Sr. Torra conocía la manifiesta oposición y protesta de esta diputada y del gru-
po parlamentario de Ciudadanos ante la evidente, intencionada e injustificada falta de 
transparencia que comporta la injustificada denegación de acceso a una información 
pública derivada de un cuantioso gasto de dinero público. De hecho, el Govern de la 
Generalitat conoce que el grupo parlamentario de Ciudadanos ha denunciado al mis-
mo por la manifiesta ilegalidad que supone alegar una cláusula de confidencialidad 
que, en su caso, habría aceptado indebidamente las autoridades públicas de la Gene-
ralitat a sabiendas de que, si la misma podría suponer un obstáculo al acceso de la in-
formación/documentación pública, estaría transgrediendo tanto la normativa vigente 
en materia de contratación pública como de transparencia de la información pública.

5. De hecho, el grupo parlamentario de Ciutadans, trasladó a la Mesa del Parla-
ment y esta al Govern las siguientes consideraciones que rebaten con ahínco: 
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Interesa saber a esta diputada lo siguiente: 
– ¿Cómo ha sido posible que el Sr. Torra remitiese alegaciones falsas al Tribunal 

de Cuentas relativas a la fiscalización de la acción exterior de la Generalitat en las 
que indicaba que nadie había rebatido la explicación del Govern respecto de la cláu-
sula de confidencialidad como motivo imperativo para acceder a la documentación 
pública indicada?

Palacio del Parlamento, 11 de julio de 2019
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els productes que 
hi havia al magatzem de la fàbrica de Miasa, de Tarragona, en el 
moment de l’incendi
314-05090/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CATECP

Reg. 42215 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada, Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parla-

mentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
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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: 
En relació a l’incendi a l’empresa Miasa de Tarragona el 7 de juliol,
– Quins productes hi havia al magatzem de la fàbrica Miasa en el moment de 

l’incendi?

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2019
Yolanda López Fernández, Marc Parés Franzi, diputats, GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els compostos 
dels productes que hi havia al magatzem de la fàbrica de Miasa, 
de Tarragona, en el moment de l’incendi
314-05091/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CATECP

Reg. 42216 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada, Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parla-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
En relació a l’incendi a l’empresa Miasa de Tarragona el 7 de juliol,
– Quins eren els compostos dels productes que es trobaven al magatzem de la 

fàbrica Miasa en el moment de l’incendi?

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2019
Yolanda López Fernández, Marc Parés Franzi, diputats, GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
mesurar la qualitat de l’aire de les zones veïnals limítrofes de la 
fàbrica de Miasa, de Tarragona
314-05092/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CATECP

Reg. 42217 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada, Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parla-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
En relació a l’incendi a l’empresa Miasa de Tarragona el 7 de juliol,
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– Quan té pensant el Govern realitzar l’estudi sobre la qualitat de l’aire a les zo-
nes veïnals limítrofes de la fàbrica Miasa?

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2019
Yolanda López Fernández, Marc Parés Franzi, diputats, GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols 
d’actuació i informació amb relació a l’incendi de la fàbrica de 
Miasa, de Tarragona
314-05093/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CATECP

Reg. 42218 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada, Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parla-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
En relació a l’incendi a l’empresa Miasa de Tarragona el 7 de juliol,
– Quins van ser els protocols d’actuació i informació a la ciutadania per part del 

Govern davant el incendiar produït a la fàbrica Miasa?

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2019
Yolanda López Fernández, Marc Parés Franzi, diputats, GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
treballadors que hi havia al polígon Entrevies en el moment de 
l’incendi de la fàbrica de Miasa, de Tarragona
314-05094/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CATECP

Reg. 42219 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada, Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parla-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
En relació a l’incendi a l’empresa Miasa de Tarragona el 7 de juliol,
– Quants treballadors hi havia al polígon Entrevies en el moment de produir-se 

l’incendi de la fàbrica Miasa?

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2019
Yolanda López Fernández, Marc Parés Franzi, diputats, GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha fet un 
reconeixement mèdic als treballadors del polígon Entrevies després 
del confinament per l’incendi de la fàbrica de Miasa, de Tarragona
314-05095/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CATECP

Reg. 42220 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada, Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parla-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
En relació a l’incendi a l’empresa Miasa de Tarragona el 7 de juliol,
– Se’ls ha fet algun tipus de reconeixement mèdic als treballadors i treballadores 

del polígon Entrevies, un cop s’ha aixecat el confinament de l’incendi de la fàbrica 
Miasa?

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2019
Yolanda López Fernández, Marc Parés Franzi, diputats, GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es va donar cap 
tipus de protecció als treballadors del polígon Entrevies durant el 
confinament per l’incendi de la fàbrica de Miasa, de Tarragona
314-05096/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CATECP

Reg. 42221 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada, Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parla-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
En relació a l’incendi a l’empresa Miasa de Tarragona el 7 de juliol,
– Se’ls ha facilitat algun tipus de protecció tipus mascareta als treballadors del 

polígon durant el confinament per l’incendi de la fàbrica Miasa?

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2019
Yolanda López Fernández, Marc Parés Franzi, diputats, GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la categoria del 
Plaseqcat amb què s’ha qualificat l’incendi de l’empresa Miasa, de 
Tarragona
314-05097/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CATECP

Reg. 42222 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada, Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parla-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
En relació a l’incendi a l’empresa Miasa de Tarragona el 7 de juliol,
– L’incident de l’empresa Miasa en quina categoria del Plaseqcat s’ha qualificat?

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2019
Yolanda López Fernández, Marc Parés Franzi, diputats, GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals ha manifestat que no li consta cap campanya de publicitat 
institucional amb relació al referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-05098/12

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP CS

Reg. 42233 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
1. En fecha 9 de abril de 2019, el Sr. Aragonès, en representación del Govern de 

la Generalitat contestó a esta diputada que al Govern no le constaba la campaña pu-
blicitaria institucional del ilegal referéndum del 1-O como respuesta a las siguientes 
preguntas sobre la ausencia de todo control de la Comisión Asesora sobre la Publi-
cidad Institucional de la Generalitat en lo relativo a dicha campaña.

– En relació a la campanya de publicitat institucional sobre el referèndum il·legal 
de l’1-O, encarregada i realitzada per la Generalitat i que es va emetre als mitjans de 
comunicació durant el mes de setembre de 2017: - Quin és el motiu pel qual aques-
ta campanya no ha estat sotmesa a la valoració i aprovació per part de la Comissió 
Assessora sobre la Publicitat Institucional? - Atès que la campanya no va complir 
amb la normativa establerta per la pròpia Generalitat sobre la publicitat institucio-
nal, ¿quin va ser el procediment d’aprovació, autorització, realització i contractació 
d’aquesta campanya? - Quin és el motiu pel qual aquesta campanya no apareix en la 
relació dels concursos adjudicats per a la contractació de la creativitat i la producció 
de les campanyes de la Memòria de la Comissió Assessora sobre la Publicitat Ins-
titucional de 2017?

2. Tal y como consta en los antecedentes del Dictamen 104/2019, de 5 abril de 
la Comisión Jurídica Asesora, el anterior Govern de la Generalitat tenía constancia 
desde el día 5 octubre de 2017 de la reclamación de sendas facturas por importe to-
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tal de 336.143,34 euros correspondientes a la contraprestación por la campaña pu-
blicitaria institucional y el actual Govern de la Generalitat, conoce dicha circuns-
tancia, al menos desde el 31 de enero de 2019 pues en dicha fecha la resolución de 
la consellera de Presidencia inicia el procedimiento administrativo que ha motivado 
dicho dictamen.

http://cja.gencat.cat /web/.content /continguts/actualitat /Ultims_dicta-
mens/2019/4_Abril/DIC_0104_2019_12497.pdf

– ¿Por qué ha manifestado el Govern que no le consta la campaña de publici-
dad institucional del referéndum ilegal del 1-O para evitar responder preguntas par-
lamentarias sobre la responsabilidad de los miembros de la Comisión Asesora de 
Publicidad Institucional ante dicha campaña cuando es manifiesto por sus propios 
registros que sí le consta dicha campaña?

Palacio del Parlamento, 04 de julio de 2019 
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el dispositiu de 
vigilància ininterrompuda en diverses seus judicials
314-05099/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 42244 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
L’anomenada «Operació Toga» és un operatiu policial derivat de l’ordre del Tri-

bunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) del passat mes de febrer. Arran de 
les pintades i llançament de fems contra les portes i murs d’una vintena de seus ju-
dicials, l’Alt Tribunal va manar disposar d’efectius per a cobrir les 24 hores de vigi-
lància davant les seus de tots els partits judicials catalans, més el Palau de Justícia 
de Barcelona i altres dependències.

Passats més de tres mesos, el TSJC va decidir rebaixar aquesta vigilància i man-
tenir-la en les seus judicials on existeix encara «intensitat del risc a criteri policial». 
D’aquesta manera, a partir del 15 de maig, la vigilància policial presencial es res-
tringia en la majoria de les seus durant les hores d’obertura de les oficines judicials, 
és a dir, de 8 a 15 hores els dies laborables. No obstant, el dispositiu de fer tres torns 
per a cobrir tot el dia es mantenia (i es manté, a dia d’avui) als jutjats del Vendrell, 
Gandesa, Balaguer, Cervera, Solsona i Berga, a més de la Ciutat de la Justícia de 
Barcelona i l’Hospitalet i el Palau de Justícia.

Aquesta mesura provoca una nova distorsió en la tasca de la policia autonòmica, 
afligida des de fa temps de falta de recursos humans, molt especialment en comar-
ques com la Segarra, el Solsonès, la Terra Alta, la Noguera o el Berguedà, entre 
d’altres, on la dotació policial ja era, històricament, més que insuficient per a cobrir 
tot l’extens territori.

Tot plegat ha causat força descontentament entre la població afectada, les admi-
nistracions del territori i el mateix Cos de Mossos d’Esquadra, que han denunciat, 
a més, la immensa diferència de cost entre repintar les parets per part de les briga-
des municipals o posar-hi càmeres o vigilants de seguretat i el que suposa tenir dos 
Mossos aturats de cara a la paret de la seu judicial les 24 hores del dia.

http://cja.gencat.cat/web/.content/continguts/actualitat/Ultims_dictamens/2019/4_Abril/DIC_0104_2019_12497.pdf
http://cja.gencat.cat/web/.content/continguts/actualitat/Ultims_dictamens/2019/4_Abril/DIC_0104_2019_12497.pdf
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– Quina opinió li mereix al Govern de la Generalitat, en especial als Departa-
ments d’Interior i de Justícia, aquesta situació?

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2019
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
demanar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya l’aixecament 
definitiu del dispositiu de vigilància ininterrompuda en diverses seus 
judicials
314-05100/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 42245 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
L’anomenada «Operació Toga» és un operatiu policial derivat de l’ordre del Tri-

bunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) del passat mes de febrer. Arran de 
les pintades i llançament de fems contra les portes i murs d’una vintena de seus ju-
dicials, l’Alt Tribunal va manar disposar d’efectius per a cobrir les 24 hores de vigi-
lància davant les seus de tots els partits judicials catalans, més el Palau de Justícia 
de Barcelona i altres dependències.

Passats més de tres mesos, el TSJC va decidir rebaixar aquesta vigilància i man-
tenir-la en les seus judicials on existeix encara «intensitat del risc a criteri policial». 
D’aquesta manera, a partir del 15 de maig, la vigilància policial presencial es res-
tringia en la majoria de les seus durant les hores d’obertura de les oficines judicials, 
és a dir, de 8 a 15 hores els dies laborables. No obstant, el dispositiu de fer tres torns 
per a cobrir tot el dia es mantenia (i es manté, a dia d’avui) als jutjats del Vendrell, 
Gandesa, Balaguer, Cervera, Solsona i Berga, a més de la Ciutat de la Justícia de 
Barcelona i l’Hospitalet i el Palau de Justícia.

Aquesta mesura provoca una nova distorsió en la tasca de la policia autonòmica, 
afligida des de fa temps de falta de recursos humans, molt especialment en comar-
ques com la Segarra, el Solsonès, la Terra Alta, la Noguera o el Berguedà, entre 
d’altres, on la dotació policial ja era, històricament, més que insuficient per a cobrir 
tot l’extens territori.

Tot plegat ha causat força descontentament entre la població afectada, les admi-
nistracions del territori i el mateix Cos de Mossos d’Esquadra, que han denunciat, 
a més, la immensa diferència de cost entre repintar les parets per part de les briga-
des municipals o posar-hi càmeres o vigilants de seguretat i el que suposa tenir dos 
Mossos aturats de cara a la paret de la seu judicial les 24 hores del dia.

– Té previst el Govern de la Generalitat demanar al TSJC l’aixecament definitiu 
d’aquesta mesura, proposant, si s’escau, mesures alternatives de vigilància de les 
seus judicials?

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2019
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha disminuït el 
risc que justificava el dispositiu de vigilància ininterrompuda en 
diverses seus judicials
314-05101/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 42246 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
L’anomenada «Operació Toga» és un operatiu policial derivat de l’ordre del Tri-

bunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) del passat mes de febrer. Arran de 
les pintades i llançament de fems contra les portes i murs d’una vintena de seus ju-
dicials, l’Alt Tribunal va manar disposar d’efectius per a cobrir les 24 hores de vigi-
lància davant les seus de tots els partits judicials catalans, més el Palau de Justícia 
de Barcelona i altres dependències.

Passats més de tres mesos, el TSJC va decidir rebaixar aquesta vigilància i man-
tenir-la en les seus judicials on existeix encara «intensitat del risc a criteri policial». 
D’aquesta manera, a partir del 15 de maig, la vigilància policial presencial es res-
tringia en la majoria de les seus durant les hores d’obertura de les oficines judicials, 
és a dir, de 8 a 15 hores els dies laborables. No obstant, el dispositiu de fer tres torns 
per a cobrir tot el dia es mantenia (i es manté, a dia d’avui) als jutjats del Vendrell, 
Gandesa, Balaguer, Cervera, Solsona i Berga, a més de la Ciutat de la Justícia de 
Barcelona i l’Hospitalet i el Palau de Justícia.

Aquesta mesura provoca una nova distorsió en la tasca de la policia autonòmica, 
afligida des de fa temps de falta de recursos humans, molt especialment en comar-
ques com la Segarra, el Solsonès, la Terra Alta, la Noguera o el Berguedà, entre 
d’altres, on la dotació policial ja era, històricament, més que insuficient per a cobrir 
tot l’extens territori.

Tot plegat ha causat força descontentament entre la població afectada, les admi-
nistracions del territori i el mateix Cos de Mossos d’Esquadra, que han denunciat, 
a més, la immensa diferència de cost entre repintar les parets per part de les briga-
des municipals o posar-hi càmeres o vigilants de seguretat i el que suposa tenir dos 
Mossos aturats de cara a la paret de la seu judicial les 24 hores del dia.

– Considera el Govern que la «intensitat del risc a criteri policial» que justificava 
l’operatiu ha disminuït?

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2019
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració dels 
danys causats pels atacs a seus judicials al febrer del 2019 i el cost 
de l’Operació Toga
314-05102/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 42247 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
L’anomenada «Operació Toga» és un operatiu policial derivat de l’ordre del Tri-

bunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) del passat mes de febrer. Arran de 
les pintades i llançament de fems contra les portes i murs d’una vintena de seus ju-
dicials, l’Alt Tribunal va manar disposar d’efectius per a cobrir les 24 hores de vigi-
lància davant les seus de tots els partits judicials catalans, més el Palau de Justícia 
de Barcelona i altres dependències.

Passats més de tres mesos, el TSJC va decidir rebaixar aquesta vigilància i man-
tenir-la en les seus judicials on existeix encara «intensitat del risc a criteri policial». 
D’aquesta manera, a partir del 15 de maig, la vigilància policial presencial es res-
tringia en la majoria de les seus durant les hores d’obertura de les oficines judicials, 
és a dir, de 8 a 15 hores els dies laborables. No obstant, el dispositiu de fer tres torns 
per a cobrir tot el dia es mantenia (i es manté, a dia d’avui) als jutjats del Vendrell, 
Gandesa, Balaguer, Cervera, Solsona i Berga, a més de la Ciutat de la Justícia de 
Barcelona i l’Hospitalet i el Palau de Justícia.

Aquesta mesura provoca una nova distorsió en la tasca de la policia autonòmica, 
afligida des de fa temps de falta de recursos humans, molt especialment en comar-
ques com la Segarra, el Solsonès, la Terra Alta, la Noguera o el Berguedà, entre 
d’altres, on la dotació policial ja era, històricament, més que insuficient per a cobrir 
tot l’extens territori.

Tot plegat ha causat força descontentament entre la població afectada, les admi-
nistracions del territori i el mateix Cos de Mossos d’Esquadra, que han denunciat, 
a més, la immensa diferència de cost entre repintar les parets per part de les briga-
des municipals o posar-hi càmeres o vigilants de seguretat i el que suposa tenir dos 
Mossos aturats de cara a la paret de la seu judicial les 24 hores del dia.

– Té algun informe el Govern de la Generalitat que valori els danys causats en 
els atacs, injustificables, a les seus judicials del passat mes de febrer i, alhora, el cost 
de l’Operació Toga?

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2019
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els programes de 
formació en educació emocional a les escoles
314-05103/12

FORMULACIÓ: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS

Reg. 42257 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parla-
mento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿En qué medida están implementados en Cataluña programas de formación 

en educación emocional en las escuelas? ¿En qué centros? ¿Con qué criterios? ¿Qué 
programas se han implementado?

Palacio del Parlamento, 4 de julio de 2019 
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els programes de 
detecció i prevenció del suïcidi
314-05104/12

FORMULACIÓ: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS

Reg. 42258 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parla-
mento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– Teniendo en cuenta que el 60% de las personas que llevan a cabo suicidios con-

sumados nunca han realizado ninguna tentativa suicida previa, ¿qué programas de 
detección precoz y de prevención de riesgo de suicidio se están llevando a cabo en 
este colectivo? ¿Cómo están distribuidos estos programas en la población y en los 
diversos territorios de Cataluña?

Palacio del Parlamento, 4 de julio de 2019 
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols de 
detecció i prevenció del suïcidi en l’atenció primària
314-05105/12

FORMULACIÓ: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS

Reg. 42259 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parla-
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mento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– Teniendo en cuenta que tres de cada cuatro personas que llevan a cabo suici-

dios consumados han tenido algún contacto previo con la atención primaria, ¿de qué 
manera los médicos y enfermeras de atención primaria están aplicando protocolos 
de detección precoz y prevención del suicidio? ¿En qué medida estas intervenciones 
están siendo eficaces para disminuir el número de suicidios en Cataluña?

Palacio del Parlamento, 4 de julio de 2019 
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els programes de 
detecció i prevenció del suïcidi en la població infantil i juvenil
314-05106/12

FORMULACIÓ: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS

Reg. 42260 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parla-
mento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿En qué medida se están aplicando programas de prevención en población in-

fantojuvenil que han demostrado eficacia (como el programa Empathy) en los diver-
sos territorios de Cataluña? ¿En qué medida han demostrado eficacia en la disminu-
ción del número de suicidios en esta población?

Palacio del Parlamento, 4 de julio de 2019 
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació del 
programa Codi risc de suïcidi
314-05107/12

FORMULACIÓ: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS

Reg. 42261 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parla-
mento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación a la detección de personas que han llevado a cabo conductas auto-

lesivas y han sido visitadas en un servicio de urgencias en el ámbito del programa 
Código Riesgo Suicidio: 

– ¿En qué medida se sigue el protocolo de derivación a un programa de preven-
ción del suicidio?
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– ¿Cuál es el número de pacientes que se han detectado en el programa Código 
Riesgo Suicidio? ¿En qué número se ha activado dicho Código?

– ¿Cuál es el número de pacientes que se han derivado a un programa de preven-
ción del suicidio? ¿En qué centros?

– ¿Cuál es el número de pacientes que continúan seguimiento en el programa de 
prevención del suicidio un año después de su inicio?

– ¿Con qué frecuencia se han llevado a cabo las visitas en el programa?
– ¿Cuál es el número de visitas medio por usuario después de la activación del 

Código Riesgo Suicidio?

Palacio del Parlamento, 4 de julio de 2019 
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
pacients dels centres de salut mental d’adults que reben tractaments 
ajustats a les freqüències recomanades
314-05108/12

FORMULACIÓ: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS

Reg. 42262 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parla-
mento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
Los datos de la central de resultados ponen de manifiesto que, en el momen-

to actual, en salud mental ambulatoria, se están atendiendo los pacientes con una 
frecuencia de 6,3 visitas anuales en los Centros de Salud Mental Infantil y Juvenil 
 (CSMIJ) y de 6,5 en los Centros de Salud Mental de Adultos (CSMA).

¿Cuántos pacientes reciben tratamientos ajustados a las frecuencias recomen-
dadas en las guías de buena práctica clínica en cada CSMA? Se solicitan los datos 
desglosados por diagnóstico y por CSMA.

Palacio del Parlamento, 4 de julio de 2019 
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’atenció dels 
pacients amb risc de suïcidi a les zones sense programa de 
prevenció
314-05109/12

FORMULACIÓ: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS

Reg. 42263 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parla-
mento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
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– ¿Cómo se atiende a los pacientes con riesgo de suicidio en los territorios donde 
no se desarrolla el programa de prevención del suicidio? ¿Cuál es el número de pa-
cientes atendidos en cada territorio? ¿Cuál es el número de pacientes derivados a los 
programas suprasectoriales? En este caso, ¿cuál es el número de pacientes y visitas 
y con qué frecuencia?

Palacio del Parlamento, 4 de julio de 2019 
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els programes de 
prevenció per a fills de persones amb trastorns mentals severs
314-05110/12

FORMULACIÓ: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS

Reg. 42264 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parla-
mento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿En qué territorios hay programas de prevención de casos de hijos de personas 

con Trastorno Mental Severo (TMS)? ¿Cuál es el número de personas diagnostica-
das con este trastorno que tienen hijos? ¿Cuál es el número de niños atendidos en 
estos programas en cada territorio?

Palacio del Parlamento, 4 de julio de 2019 
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els programes 
d’atenció als supervivents del suïcidi
314-05111/12

FORMULACIÓ: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS

Reg. 42265 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parla-
mento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– En relación al programa de atención a los supervivientes del suicidio, ¿en qué 

territorios se ha desarrollado dicho programa? ¿En qué consiste? ¿Cuál es el número 
de pacientes atendidos en cada uno? ¿Cuál es el número y la frecuencia de las visi-
tas realizadas?

Palacio del Parlamento, 4 de julio de 2019 
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’aprovar 
una moratòria en la venda d’oliveres mil·lenàries fins que no s’aprovi 
una llei de protecció de les oliveres monumentals
314-05112/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CATECP

Reg. 42336 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat, Yolanda López Fernández, diputada del Grup Par-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
L’espoli d’oliveres mil·lenàries al Montsià s’està accelerant coincidint amb la 

aprovació del Parlament de la tramitació de llei per protegir aquests arbres monu-
mentals.

Un dels casos detectats es va produir aquest, amb l’arrencada de desenes d’exem-
plars d’una finca veïna de l’àrea d’oliveres mil·lenàries delimitada per la Mancomuni-
tat del Sénia, a Godall, al Montsià. Es té constància també d’arrencades a Ulldecona, 
la Galera, o la Sénia, entre d’altres. La plataforma Salvem lo Montsià i altres entitats 
ecologistes reclamen el decret d’una moratòria d’arrencada imminent per evitar «una 
sangria» durant les setmanes o mesos que s’allargui la tramitació de la normativa.

La Plataforma Salvem lo Montsià, a través de la seva xarxa d’informadors, ha 
tingut coneixement en de diverses accions d’arrencada d’oliveres monumentals a 
la comarca del Montsià. Amb aquesta actuació, la plataforma Salvem lo Montsià 
denuncia que l’àrea ha quedat totalment modificada i no descarten que s’hagin em-
portat oliveres monumentals que podrien formar part de l’inventari de la Taula del 
Sénia perquè, per les imatges, superarien els 3,5 metres de perímetre de tronc. Re-
centment en una visita del nostres grup parlamentari la Taula del Sènia ens va con-
firmar aquest fet.

A més a més, l’arrencada d’oliveres monumentals s’ha efectuat en una finca que 
es troba situada just al costat del jaciment arqueològic romà de la Font de les Piques, 
inventariat per la Direcció General del Patrimoni Cultural. Els serveis tècnics del 
Departament de Cultura a les Terres de l’Ebre, que no coneixien prèviament les tas-
ques que s’estaven fent a la zona, van rebre l’avís per part d’aficionats. El jaciment va 
ser identificat en una campanya el 2011 i pertany a l’època romana. En el cas que els 
tècnics detectessin que els treballs per arrencar oliveres han afectat restes arqueo-
lògiques o la integritat del jaciment, la Generalitat podria exigir responsabilitats als 
autors i promotors.

Salvem lo Montsià, té constància que «el moviment espoliador les darreres set-
manes ha anat a més». Consideren que el debat de la proposició de llei i l’aprovació 
de la tramitació, al Parlament, «ha fet posar les piles als espoliadors» per accele-
rar en la compra d’oliveres monumentals, mil·lenàries i centenàries. També diferents 
fonts tenen coneixement que les pressions als propietaris i als pagesos han anat en 
augment.

Mentre que la tramitació parlamentària de la llei de protecció dels arbres mo-
numentals a Catalunya és una «gran notícia» per a Salvem lo Montsià, avisen que 
el problema ara és que, mentre duri el debat de la normativa, les oliveres segueixen 
sense protecció. «En canvi, en altres comunitats com el País Valencià ens porten 
dotze anys d’avantatge, amb la llei de patrimoni arbori, i fa que la pressió per acon-
seguir arrencades la tinguem aquí«, ha recordat el portaveu de la plataforma.
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Cal, per tant, el decret d’una moratòria urgent. «Veiem que si això no es fa, en 
les setmanes o mesos que pot durar el tràmit parlamentari, podem patir una sangria 
d’arrencada d’oliveres mil·lenàries i centenàries i perdrem per sempre un patrimoni 
molt important«, insisteix Salvem el Montsià.

Des de Salvem lo Montsià també recorden que és important que la protecció de 
les oliveres monumentals vagi lligada al benefici de la pagesia. Si el sector de l’oli 
segueix en crisi es facilita l’especulació, per necessitat, i cal que els pagesos «puguin 
viure dignament» de la seva feina. El món de l’oli o dels cítrics, amb aquests preus 
tan baixos, cada cop va pitjor. Les oliveres monumentals, lligades al paisatge, han 
de ser el motor per dinamitzar el sector de l’oli i l’oleoturisme al territori», ha defen-
sat el portaveu de la plataforma.

– T’he previst el Departament de Territori i Sostenibilitat aprovar una moratòria 
per la venda d’oliveres mil·lenàries fins que s’aprovi la llei de protecció de les olive-
res monumentals?

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2019
David Cid Colomer, Yolanda López Fernández, diputats, GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no 
ha aprovat encara una moratòria en la venda d’oliveres mil·lenàries
314-05113/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CATECP

Reg. 42337 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat, Yolanda López Fernández, diputada del Grup Par-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
L’espoli d’oliveres mil·lenàries al Montsià s’està accelerant coincidint amb la 

aprovació del Parlament de la tramitació de llei per protegir aquests arbres monu-
mentals.

Un dels casos detectats es va produir aquest, amb l’arrencada de desenes d’exem-
plars d’una finca veïna de l’àrea d’oliveres mil·lenàries delimitada per la Mancomuni-
tat del Sénia, a Godall, al Montsià. Es té constància també d’arrencades a Ulldecona, 
la Galera, o la Sénia, entre d’altres. La plataforma Salvem lo Montsià i altres entitats 
ecologistes reclamen el decret d’una moratòria d’arrencada imminent per evitar «una 
sangria» durant les setmanes o mesos que s’allargui la tramitació de la normativa.

La Plataforma Salvem lo Montsià, a través de la seva xarxa d’informadors, ha 
tingut coneixement en de diverses accions d’arrencada d’oliveres monumentals a 
la comarca del Montsià. Amb aquesta actuació, la plataforma Salvem lo Montsià 
denuncia que l’àrea ha quedat totalment modificada i no descarten que s’hagin em-
portat oliveres monumentals que podrien formar part de l’inventari de la Taula del 
Sénia perquè, per les imatges, superarien els 3,5 metres de perímetre de tronc. Re-
centment en una visita del nostres grup parlamentari la Taula del Sènia ens va con-
firmar aquest fet.

A més a més, l’arrencada d’oliveres monumentals s’ha efectuat en una finca que 
es troba situada just al costat del jaciment arqueològic romà de la Font de les Piques, 
inventariat per la Direcció General del Patrimoni Cultural. Els serveis tècnics del 
Departament de Cultura a les Terres de l’Ebre, que no coneixien prèviament les tas-
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ques que s’estaven fent a la zona, van rebre l’avís per part d’aficionats. El jaciment va 
ser identificat en una campanya el 2011 i pertany a l’època romana. En el cas que els 
tècnics detectessin que els treballs per arrencar oliveres han afectat restes arqueo- 
lògiques o la integritat del jaciment, la Generalitat podria exigir responsabilitats als 
autors i promotors.

Salvem lo Montsià, té constància que «el moviment espoliador les darreres set-
manes ha anat a més«. Consideren que el debat de la proposició de llei i l’aprovació 
de la tramitació, al Parlament, «ha fet posar les piles als espoliadors» per accele-
rar en la compra d’oliveres monumentals, mil·lenàries i centenàries. També diferents 
fonts tenen coneixement que les pressions als propietaris i als pagesos han anat en 
augment.

Mentre que la tramitació parlamentària de la llei de protecció dels arbres mo-
numentals a Catalunya és una «gran notícia» per a Salvem lo Montsià, avisen que 
el problema ara és que, mentre duri el debat de la normativa, les oliveres segueixen 
sense protecció. «En canvi, en altres comunitats com el País Valencià ens porten 
dotze anys d’avantatge, amb la llei de patrimoni arbori, i fa que la pressió per acon-
seguir arrencades la tinguem aquí«, ha recordat el portaveu de la plataforma.

Cal, per tant, el decret d’una moratòria urgent. «Veiem que si això no es fa, en 
les setmanes o mesos que pot durar el tràmit parlamentari, podem patir una sangria 
d’arrencada d’oliveres mil·lenàries i centenàries i perdrem per sempre un patrimoni 
molt important«, insisteix Salvem el Montsià.

Des de Salvem lo Montsià també recorden que és important que la protecció de 
les oliveres monumentals vagi lligada al benefici de la pagesia. Si el sector de l’oli 
segueix en crisi es facilita l’especulació, per necessitat, i cal que els pagesos «puguin 
viure dignament» de la seva feina. El món de l’oli o dels cítrics, amb aquests preus 
tan baixos, cada cop va pitjor. Les oliveres monumentals, lligades al paisatge, han 
de ser el motor per dinamitzar el sector de l’oli i l’oleoturisme al territori», ha defen-
sat el portaveu de la plataforma.

– Per quin motiu el Departament de Territori i Sostenibilitat no ha aprovat encara 
una moratòria per la venda d’oliveres mil·lenàries fins que s’aprovi la llei de protec-
ció de les oliveres monumentals?

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2019
David Cid Colomer, Yolanda López Fernández, diputats, GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la necessitat d’una 
llei de protecció de les oliveres monumentals
314-05114/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CATECP

Reg. 42338 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat, Yolanda López Fernández, diputada del Grup Par-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
L’espoli d’oliveres mil·lenàries al Montsià s’està accelerant coincidint amb la 

aprovació del Parlament de la tramitació de llei per protegir aquests arbres monu-
mentals.
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Un dels casos detectats es va produir aquest, amb l’arrencada de desenes d’exem-
plars d’una finca veïna de l’àrea d’oliveres mil·lenàries delimitada per la Mancomuni-
tat del Sénia, a Godall, al Montsià. Es té constància també d’arrencades a Ulldecona, 
la Galera, o la Sénia, entre d’altres. La plataforma Salvem lo Montsià i altres entitats 
ecologistes reclamen el decret d’una moratòria d’arrencada imminent per evitar «una 
sangria» durant les setmanes o mesos que s’allargui la tramitació de la normativa.

La Plataforma Salvem lo Montsià, a través de la seva xarxa d’informadors, ha 
tingut coneixement en de diverses accions d’arrencada d’oliveres monumentals a 
la comarca del Montsià. Amb aquesta actuació, la plataforma Salvem lo Montsià 
denuncia que l’àrea ha quedat totalment modificada i no descarten que s’hagin em-
portat oliveres monumentals que podrien formar part de l’inventari de la Taula del 
Sénia perquè, per les imatges, superarien els 3,5 metres de perímetre de tronc. Re-
centment en una visita del nostres grup parlamentari la Taula del Sènia ens va con-
firmar aquest fet.

A més a més, l’arrencada d’oliveres monumentals s’ha efectuat en una finca que 
es troba situada just al costat del jaciment arqueològic romà de la Font de les Piques, 
inventariat per la Direcció General del Patrimoni Cultural. Els serveis tècnics del 
Departament de Cultura a les Terres de l’Ebre, que no coneixien prèviament les tas-
ques que s’estaven fent a la zona, van rebre l’avís per part d’aficionats. El jaciment va 
ser identificat en una campanya el 2011 i pertany a l’època romana. En el cas que els 
tècnics detectessin que els treballs per arrencar oliveres han afectat restes arqueo-
lògiques o la integritat del jaciment, la Generalitat podria exigir responsabilitats als 
autors i promotors.

Salvem lo Montsià, té constància que «el moviment espoliador les darreres set-
manes ha anat a més«. Consideren que el debat de la proposició de llei i l’aprovació 
de la tramitació, al Parlament, «ha fet posar les piles als espoliadors» per accele-
rar en la compra d’oliveres monumentals, mil·lenàries i centenàries. També diferents 
fonts tenen coneixement que les pressions als propietaris i als pagesos han anat en 
augment.

Mentre que la tramitació parlamentària de la llei de protecció dels arbres mo-
numentals a Catalunya és una «gran notícia» per a Salvem lo Montsià, avisen que 
el problema ara és que, mentre duri el debat de la normativa, les oliveres segueixen 
sense protecció. «En canvi, en altres comunitats com el País Valencià ens porten 
dotze anys d’avantatge, amb la llei de patrimoni arbori, i fa que la pressió per acon-
seguir arrencades la tinguem aquí«, ha recordat el portaveu de la plataforma.

Cal, per tant, el decret d’una moratòria urgent. «Veiem que si això no es fa, en 
les setmanes o mesos que pot durar el tràmit parlamentari, podem patir una sangria 
d’arrencada d’oliveres mil·lenàries i centenàries i perdrem per sempre un patrimoni 
molt important«, insisteix Salvem el Montsià.

Des de Salvem lo Montsià també recorden que és important que la protecció de 
les oliveres monumentals vagi lligada al benefici de la pagesia. Si el sector de l’oli 
segueix en crisi es facilita l’especulació, per necessitat, i cal que els pagesos «puguin 
viure dignament» de la seva feina. El món de l’oli o dels cítrics, amb aquests preus 
tan baixos, cada cop va pitjor. Les oliveres monumentals, lligades al paisatge, han 
de ser el motor per dinamitzar el sector de l’oli i l’oleoturisme al territori», ha defen-
sat el portaveu de la plataforma.

– Segueix creient el Departament de Territori i Sostenibilitat que no es necessà-
ria una llei de protecció de les oliveres monumentals?

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2019
David Cid Colomer, Yolanda López Fernández, diputats, GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’oliveres 
monumentals que s’han comercialitzat el 2018 i el 2019
314-05115/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CATECP

Reg. 42339 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat, Yolanda López Fernández, diputada del Grup Par-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
L’espoli d’oliveres mil·lenàries al Montsià s’està accelerant coincidint amb la 

aprovació del Parlament de la tramitació de llei per protegir aquests arbres monu-
mentals.

Un dels casos detectats es va produir aquest, amb l’arrencada de desenes d’exem-
plars d’una finca veïna de l’àrea d’oliveres mil·lenàries delimitada per la Mancomuni-
tat del Sénia, a Godall, al Montsià. Es té constància també d’arrencades a Ulldecona, 
la Galera, o la Sénia, entre d’altres. La plataforma Salvem lo Montsià i altres entitats 
ecologistes reclamen el decret d’una moratòria d’arrencada imminent per evitar «una 
sangria» durant les setmanes o mesos que s’allargui la tramitació de la normativa.

La Plataforma Salvem lo Montsià, a través de la seva xarxa d’informadors, ha 
tingut coneixement en de diverses accions d’arrencada d’oliveres monumentals a 
la comarca del Montsià. Amb aquesta actuació, la plataforma Salvem lo Montsià 
denuncia que l’àrea ha quedat totalment modificada i no descarten que s’hagin em-
portat oliveres monumentals que podrien formar part de l’inventari de la Taula del 
Sénia perquè, per les imatges, superarien els 3,5 metres de perímetre de tronc. Re-
centment en una visita del nostres grup parlamentari la Taula del Sènia ens va con-
firmar aquest fet.

A més a més, l’arrencada d’oliveres monumentals s’ha efectuat en una finca que 
es troba situada just al costat del jaciment arqueològic romà de la Font de les Piques, 
inventariat per la Direcció General del Patrimoni Cultural. Els serveis tècnics del 
Departament de Cultura a les Terres de l’Ebre, que no coneixien prèviament les tas-
ques que s’estaven fent a la zona, van rebre l’avís per part d’aficionats. El jaciment va 
ser identificat en una campanya el 2011 i pertany a l’època romana. En el cas que els 
tècnics detectessin que els treballs per arrencar oliveres han afectat restes arqueo-
lògiques o la integritat del jaciment, la Generalitat podria exigir responsabilitats als 
autors i promotors.

Salvem lo Montsià, té constància que «el moviment espoliador les darreres set-
manes ha anat a més«. Consideren que el debat de la proposició de llei i l’aprovació 
de la tramitació, al Parlament, «ha fet posar les piles als espoliadors» per accele-
rar en la compra d’oliveres monumentals, mil·lenàries i centenàries. També diferents 
fonts tenen coneixement que les pressions als propietaris i als pagesos han anat en 
augment.

Mentre que la tramitació parlamentària de la llei de protecció dels arbres mo-
numentals a Catalunya és una «gran notícia» per a Salvem lo Montsià, avisen que 
el problema ara és que, mentre duri el debat de la normativa, les oliveres segueixen 
sense protecció. «En canvi, en altres comunitats com el País Valencià ens porten 
dotze anys d’avantatge, amb la llei de patrimoni arbori, i fa que la pressió per acon-
seguir arrencades la tinguem aquí«, ha recordat el portaveu de la plataforma.

Cal, per tant, el decret d’una moratòria urgent. «Veiem que si això no es fa, en 
les setmanes o mesos que pot durar el tràmit parlamentari, podem patir una sangria 
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d’arrencada d’oliveres mil·lenàries i centenàries i perdrem per sempre un patrimoni 
molt important«, insisteix Salvem el Montsià.

Des de Salvem lo Montsià també recorden que és important que la protecció de 
les oliveres monumentals vagi lligada al benefici de la pagesia. Si el sector de l’oli 
segueix en crisi es facilita l’especulació, per necessitat, i cal que els pagesos «puguin 
viure dignament» de la seva feina. El món de l’oli o dels cítrics, amb aquests preus 
tan baixos, cada cop va pitjor. Les oliveres monumentals, lligades al paisatge, han 
de ser el motor per dinamitzar el sector de l’oli i l’oleoturisme al territori», ha defen-
sat el portaveu de la plataforma.

– Té coneixement el Departament de Territori i Sostenibilitat de quantes oliveres 
monumentals s’han comercialitzat els anys 2018 i 2019 a Catalunya?

lau del Parlament, 9 de juliol de 2019
David Cid Colomer, Yolanda López Fernández, diputats, GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’oliveres 
de més de 3,5 metres de perímetre que s’han comercialitzat el 2018 i 
el 2019
314-05116/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CATECP

Reg. 42340 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat, Yolanda López Fernández, diputada del Grup Par-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
L’espoli d’oliveres mil·lenàries al Montsià s’està accelerant coincidint amb la 

aprovació del Parlament de la tramitació de llei per protegir aquests arbres monu-
mentals.

Un dels casos detectats es va produir aquest, amb l’arrencada de desenes d’exem-
plars d’una finca veïna de l’àrea d’oliveres mil·lenàries delimitada per la Mancomuni-
tat del Sénia, a Godall, al Montsià. Es té constància també d’arrencades a Ulldecona, 
la Galera, o la Sénia, entre d’altres. La plataforma Salvem lo Montsià i altres entitats 
ecologistes reclamen el decret d’una moratòria d’arrencada imminent per evitar «una 
sangria» durant les setmanes o mesos que s’allargui la tramitació de la normativa.

La Plataforma Salvem lo Montsià, a través de la seva xarxa d’informadors, ha 
tingut coneixement en de diverses accions d’arrencada d’oliveres monumentals a 
la comarca del Montsià. Amb aquesta actuació, la plataforma Salvem lo Montsià 
denuncia que l’àrea ha quedat totalment modificada i no descarten que s’hagin em-
portat oliveres monumentals que podrien formar part de l’inventari de la Taula del 
Sénia perquè, per les imatges, superarien els 3,5 metres de perímetre de tronc. Re-
centment en una visita del nostres grup parlamentari la Taula del Sènia ens va con-
firmar aquest fet.

A més a més, l’arrencada d’oliveres monumentals s’ha efectuat en una finca que 
es troba situada just al costat del jaciment arqueològic romà de la Font de les Piques, 
inventariat per la Direcció General del Patrimoni Cultural. Els serveis tècnics del 
Departament de Cultura a les Terres de l’Ebre, que no coneixien prèviament les tas-
ques que s’estaven fent a la zona, van rebre l’avís per part d’aficionats. El jaciment va 
ser identificat en una campanya el 2011 i pertany a l’època romana. En el cas que els 
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tècnics detectessin que els treballs per arrencar oliveres han afectat restes arqueo-
lògiques o la integritat del jaciment, la Generalitat podria exigir responsabilitats als 
autors i promotors.

Salvem lo Montsià, té constància que «el moviment espoliador les darreres set-
manes ha anat a més«. Consideren que el debat de la proposició de llei i l’aprovació 
de la tramitació, al Parlament, «ha fet posar les piles als espoliadors» per accele-
rar en la compra d’oliveres monumentals, mil·lenàries i centenàries. També diferents 
fonts tenen coneixement que les pressions als propietaris i als pagesos han anat en 
augment.

Mentre que la tramitació parlamentària de la llei de protecció dels arbres mo-
numentals a Catalunya és una «gran notícia» per a Salvem lo Montsià, avisen que 
el problema ara és que, mentre duri el debat de la normativa, les oliveres segueixen 
sense protecció. «En canvi, en altres comunitats com el País Valencià ens porten 
dotze anys d’avantatge, amb la llei de patrimoni arbori, i fa que la pressió per acon-
seguir arrencades la tinguem aquí«, ha recordat el portaveu de la plataforma.

Cal, per tant, el decret d’una moratòria urgent. «Veiem que si això no es fa, en 
les setmanes o mesos que pot durar el tràmit parlamentari, podem patir una sangria 
d’arrencada d’oliveres mil·lenàries i centenàries i perdrem per sempre un patrimoni 
molt important«, insisteix Salvem el Montsià.

Des de Salvem lo Montsià també recorden que és important que la protecció de 
les oliveres monumentals vagi lligada al benefici de la pagesia. Si el sector de l’oli 
segueix en crisi es facilita l’especulació, per necessitat, i cal que els pagesos «puguin 
viure dignament» de la seva feina. El món de l’oli o dels cítrics, amb aquests preus 
tan baixos, cada cop va pitjor. Les oliveres monumentals, lligades al paisatge, han 
de ser el motor per dinamitzar el sector de l’oli i l’oleoturisme al territori», ha defen-
sat el portaveu de la plataforma.

– Té coneixement el Departament de Territori i Sostenibilitat de quantes olive-
res de més de 3,5 metres de perímetre s s’han comercialitzat els anys 2018 i 2019 a 
Catalunya?

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2019
David Cid Colomer, Yolanda López Fernández, diputats, GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament 
de Territori i Sostenibilitat s’ha reunit amb la Plataforma Salvem 
lo Montsià durant el 2019 per a parlar de la moratòria en la venda 
d’oliveres mil·lenàries
314-05117/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CATECP

Reg. 42341 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat, Yolanda López Fernández, diputada del Grup Par-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
L’espoli d’oliveres mil·lenàries al Montsià s’està accelerant coincidint amb la 

aprovació del Parlament de la tramitació de llei per protegir aquests arbres monu-
mentals.
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Un dels casos detectats es va produir aquest, amb l’arrencada de desenes d’exem-
plars d’una finca veïna de l’àrea d’oliveres mil·lenàries delimitada per la Mancomuni-
tat del Sénia, a Godall, al Montsià. Es té constància també d’arrencades a Ulldecona, 
la Galera, o la Sénia, entre d’altres. La plataforma Salvem lo Montsià i altres entitats 
ecologistes reclamen el decret d’una moratòria d’arrencada imminent per evitar «una 
sangria» durant les setmanes o mesos que s’allargui la tramitació de la normativa.

La Plataforma Salvem lo Montsià, a través de la seva xarxa d’informadors, ha 
tingut coneixement en de diverses accions d’arrencada d’oliveres monumentals a 
la comarca del Montsià. Amb aquesta actuació, la plataforma Salvem lo Montsià 
denuncia que l’àrea ha quedat totalment modificada i no descarten que s’hagin em-
portat oliveres monumentals que podrien formar part de l’inventari de la Taula del 
Sénia perquè, per les imatges, superarien els 3,5 metres de perímetre de tronc. Re-
centment en una visita del nostres grup parlamentari la Taula del Sènia ens va con-
firmar aquest fet.

A més a més, l’arrencada d’oliveres monumentals s’ha efectuat en una finca que 
es troba situada just al costat del jaciment arqueològic romà de la Font de les Piques, 
inventariat per la Direcció General del Patrimoni Cultural. Els serveis tècnics del 
Departament de Cultura a les Terres de l’Ebre, que no coneixien prèviament les tas-
ques que s’estaven fent a la zona, van rebre l’avís per part d’aficionats. El jaciment va 
ser identificat en una campanya el 2011 i pertany a l’època romana. En el cas que els 
tècnics detectessin que els treballs per arrencar oliveres han afectat restes arqueo-
lògiques o la integritat del jaciment, la Generalitat podria exigir responsabilitats als 
autors i promotors.

Salvem lo Montsià, té constància que «el moviment espoliador les darreres set-
manes ha anat a més«. Consideren que el debat de la proposició de llei i l’aprovació 
de la tramitació, al Parlament, «ha fet posar les piles als espoliadors» per accele-
rar en la compra d’oliveres monumentals, mil·lenàries i centenàries. També diferents 
fonts tenen coneixement que les pressions als propietaris i als pagesos han anat en 
augment.

Mentre que la tramitació parlamentària de la llei de protecció dels arbres mo-
numentals a Catalunya és una «gran notícia» per a Salvem lo Montsià, avisen que 
el problema ara és que, mentre duri el debat de la normativa, les oliveres segueixen 
sense protecció. «En canvi, en altres comunitats com el País Valencià ens porten 
dotze anys d’avantatge, amb la llei de patrimoni arbori, i fa que la pressió per acon-
seguir arrencades la tinguem aquí«, ha recordat el portaveu de la plataforma.

Cal, per tant, el decret d’una moratòria urgent. «Veiem que si això no es fa, en 
les setmanes o mesos que pot durar el tràmit parlamentari, podem patir una sangria 
d’arrencada d’oliveres mil·lenàries i centenàries i perdrem per sempre un patrimoni 
molt important«, insisteix Salvem el Montsià.

Des de Salvem lo Montsià també recorden que és important que la protecció de 
les oliveres monumentals vagi lligada al benefici de la pagesia. Si el sector de l’oli 
segueix en crisi es facilita l’especulació, per necessitat, i cal que els pagesos «puguin 
viure dignament» de la seva feina. El món de l’oli o dels cítrics, amb aquests preus 
tan baixos, cada cop va pitjor. Les oliveres monumentals, lligades al paisatge, han 
de ser el motor per dinamitzar el sector de l’oli i l’oleoturisme al territori», ha defen-
sat el portaveu de la plataforma.

– S’ha reunit el Departament de Territori amb la Plataforma Salvem el Montsià 
l’any 2019 per parlar de la moratòria?

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2019
David Cid Colomer, Yolanda López Fernández, diputats, GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament 
de Territori i Sostenibilitat s’ha reunit amb la Taula del Sénia durant 
el 2019 per a parlar de la moratòria en la venda d’oliveres mil·lenàries
314-05118/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CATECP

Reg. 42342 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat, Yolanda López Fernández, diputada del Grup Par-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
L’espoli d’oliveres mil·lenàries al Montsià s’està accelerant coincidint amb la 

aprovació del Parlament de la tramitació de llei per protegir aquests arbres monu-
mentals.

Un dels casos detectats es va produir aquest, amb l’arrencada de desenes d’exem-
plars d’una finca veïna de l’àrea d’oliveres mil·lenàries delimitada per la Mancomuni-
tat del Sénia, a Godall, al Montsià. Es té constància també d’arrencades a Ulldecona, 
la Galera, o la Sénia, entre d’altres. La plataforma Salvem lo Montsià i altres entitats 
ecologistes reclamen el decret d’una moratòria d’arrencada imminent per evitar «una 
sangria» durant les setmanes o mesos que s’allargui la tramitació de la normativa.

La Plataforma Salvem lo Montsià, a través de la seva xarxa d’informadors, ha 
tingut coneixement en de diverses accions d’arrencada d’oliveres monumentals a 
la comarca del Montsià. Amb aquesta actuació, la plataforma Salvem lo Montsià 
denuncia que l’àrea ha quedat totalment modificada i no descarten que s’hagin em-
portat oliveres monumentals que podrien formar part de l’inventari de la Taula del 
Sénia perquè, per les imatges, superarien els 3,5 metres de perímetre de tronc. Re-
centment en una visita del nostres grup parlamentari la Taula del Sènia ens va con-
firmar aquest fet.

A més a més, l’arrencada d’oliveres monumentals s’ha efectuat en una finca que 
es troba situada just al costat del jaciment arqueològic romà de la Font de les Piques, 
inventariat per la Direcció General del Patrimoni Cultural. Els serveis tècnics del 
Departament de Cultura a les Terres de l’Ebre, que no coneixien prèviament les tas-
ques que s’estaven fent a la zona, van rebre l’avís per part d’aficionats. El jaciment va 
ser identificat en una campanya el 2011 i pertany a l’època romana. En el cas que els 
tècnics detectessin que els treballs per arrencar oliveres han afectat restes arqueo-
lògiques o la integritat del jaciment, la Generalitat podria exigir responsabilitats als 
autors i promotors.

Salvem lo Montsià, té constància que «el moviment espoliador les darreres set-
manes ha anat a més«. Consideren que el debat de la proposició de llei i l’aprovació 
de la tramitació, al Parlament, «ha fet posar les piles als espoliadors» per accele-
rar en la compra d’oliveres monumentals, mil·lenàries i centenàries. També diferents 
fonts tenen coneixement que les pressions als propietaris i als pagesos han anat en 
augment.

Mentre que la tramitació parlamentària de la llei de protecció dels arbres mo-
numentals a Catalunya és una «gran notícia» per a Salvem lo Montsià, avisen que 
el problema ara és que, mentre duri el debat de la normativa, les oliveres segueixen 
sense protecció. «En canvi, en altres comunitats com el País Valencià ens porten 
dotze anys d’avantatge, amb la llei de patrimoni arbori, i fa que la pressió per acon-
seguir arrencades la tinguem aquí«, ha recordat el portaveu de la plataforma.
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Cal, per tant, el decret d’una moratòria urgent. «Veiem que si això no es fa, en 
les setmanes o mesos que pot durar el tràmit parlamentari, podem patir una sangria 
d’arrencada d’oliveres mil·lenàries i centenàries i perdrem per sempre un patrimoni 
molt important«, insisteix Salvem el Montsià.

Des de Salvem lo Montsià també recorden que és important que la protecció de 
les oliveres monumentals vagi lligada al benefici de la pagesia. Si el sector de l’oli 
segueix en crisi es facilita l’especulació, per necessitat, i cal que els pagesos «puguin 
viure dignament» de la seva feina. El món de l’oli o dels cítrics, amb aquests preus 
tan baixos, cada cop va pitjor. Les oliveres monumentals, lligades al paisatge, han 
de ser el motor per dinamitzar el sector de l’oli i l’oleoturisme al territori», ha defen-
sat el portaveu de la plataforma.

– S’ha reunit el Departament de Territori amb la Taula del Sènia l’any 2019 per 
parlar de la moratòria?

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2019
David Cid Colomer, Yolanda López Fernández, diputats, GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació està en contra d’una 
moratòria en la venda d’oliveres monumentals
314-05119/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CATECP

Reg. 42343 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat, Yolanda López Fernández, diputada del Grup Par-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
L’espoli d’oliveres mil·lenàries al Montsià s’està accelerant coincidint amb la 

aprovació del Parlament de la tramitació de llei per protegir aquests arbres monu-
mentals.

Un dels casos detectats es va produir aquest, amb l’arrencada de desenes d’exem-
plars d’una finca veïna de l’àrea d’oliveres mil·lenàries delimitada per la Mancomuni-
tat del Sénia, a Godall, al Montsià. Es té constància també d’arrencades a Ulldecona, 
la Galera, o la Sénia, entre d’altres. La plataforma Salvem lo Montsià i altres entitats 
ecologistes reclamen el decret d’una moratòria d’arrencada imminent per evitar «una 
sangria» durant les setmanes o mesos que s’allargui la tramitació de la normativa.

La Plataforma Salvem lo Montsià, a través de la seva xarxa d’informadors, ha 
tingut coneixement en de diverses accions d’arrencada d’oliveres monumentals a 
la comarca del Montsià. Amb aquesta actuació, la plataforma Salvem lo Montsià 
denuncia que l’àrea ha quedat totalment modificada i no descarten que s’hagin em-
portat oliveres monumentals que podrien formar part de l’inventari de la Taula del 
Sénia perquè, per les imatges, superarien els 3,5 metres de perímetre de tronc. Re-
centment en una visita del nostres grup parlamentari la Taula del Sènia ens va con-
firmar aquest fet.

A més a més, l’arrencada d’oliveres monumentals s’ha efectuat en una finca que 
es troba situada just al costat del jaciment arqueològic romà de la Font de les Piques, 
inventariat per la Direcció General del Patrimoni Cultural. Els serveis tècnics del 
Departament de Cultura a les Terres de l’Ebre, que no coneixien prèviament les tas-
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ques que s’estaven fent a la zona, van rebre l’avís per part d’aficionats. El jaciment va 
ser identificat en una campanya el 2011 i pertany a l’època romana. En el cas que els 
tècnics detectessin que els treballs per arrencar oliveres han afectat restes arqueo-
lògiques o la integritat del jaciment, la Generalitat podria exigir responsabilitats als 
autors i promotors.

Salvem lo Montsià, té constància que «el moviment espoliador les darreres set-
manes ha anat a més«. Consideren que el debat de la proposició de llei i l’aprovació 
de la tramitació, al Parlament, «ha fet posar les piles als espoliadors» per accele-
rar en la compra d’oliveres monumentals, mil·lenàries i centenàries. També diferents 
fonts tenen coneixement que les pressions als propietaris i als pagesos han anat en 
augment.

Mentre que la tramitació parlamentària de la llei de protecció dels arbres mo-
numentals a Catalunya és una «gran notícia» per a Salvem lo Montsià, avisen que 
el problema ara és que, mentre duri el debat de la normativa, les oliveres segueixen 
sense protecció. «En canvi, en altres comunitats com el País Valencià ens porten 
dotze anys d’avantatge, amb la llei de patrimoni arbori, i fa que la pressió per acon-
seguir arrencades la tinguem aquí«, ha recordat el portaveu de la plataforma.

Cal, per tant, el decret d’una moratòria urgent. «Veiem que si això no es fa, en 
les setmanes o mesos que pot durar el tràmit parlamentari, podem patir una sangria 
d’arrencada d’oliveres mil·lenàries i centenàries i perdrem per sempre un patrimoni 
molt important«, insisteix Salvem el Montsià.

Des de Salvem lo Montsià també recorden que és important que la protecció de 
les oliveres monumentals vagi lligada al benefici de la pagesia. Si el sector de l’oli 
segueix en crisi es facilita l’especulació, per necessitat, i cal que els pagesos «puguin 
viure dignament» de la seva feina. El món de l’oli o dels cítrics, amb aquests preus 
tan baixos, cada cop va pitjor. Les oliveres monumentals, lligades al paisatge, han 
de ser el motor per dinamitzar el sector de l’oli i l’oleoturisme al territori», ha defen-
sat el portaveu de la plataforma.

– Està el Departament d’Agricultura en contra de la moratòria de la venda d’oli-
veres monumentals?

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2019
David Cid Colomer, Yolanda López Fernández, diputats, GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’arrencada 
d’oliveres en una finca situada al costat del jaciment arqueològic 
romà del Pou de les Piques, a Godall (Montsià)
314-05120/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CATECP

Reg. 42344 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat, Yolanda López Fernández, diputada del Grup Par-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
L’espoli d’oliveres mil·lenàries al Montsià s’està accelerant coincidint amb la 

aprovació del Parlament de la tramitació de llei per protegir aquests arbres monu-
mentals.
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Un dels casos detectats es va produir aquest, amb l’arrencada de desenes d’exem-
plars d’una finca veïna de l’àrea d’oliveres mil·lenàries delimitada per la Mancomuni-
tat del Sénia, a Godall, al Montsià. Es té constància també d’arrencades a Ulldecona, 
la Galera, o la Sénia, entre d’altres. La plataforma Salvem lo Montsià i altres entitats 
ecologistes reclamen el decret d’una moratòria d’arrencada imminent per evitar «una 
sangria» durant les setmanes o mesos que s’allargui la tramitació de la normativa.

La Plataforma Salvem lo Montsià, a través de la seva xarxa d’informadors, ha 
tingut coneixement en de diverses accions d’arrencada d’oliveres monumentals a 
la comarca del Montsià. Amb aquesta actuació, la plataforma Salvem lo Montsià 
denuncia que l’àrea ha quedat totalment modificada i no descarten que s’hagin em-
portat oliveres monumentals que podrien formar part de l’inventari de la Taula del 
Sénia perquè, per les imatges, superarien els 3,5 metres de perímetre de tronc. Re-
centment en una visita del nostres grup parlamentari la Taula del Sènia ens va con-
firmar aquest fet.

A més a més, l’arrencada d’oliveres monumentals s’ha efectuat en una finca que 
es troba situada just al costat del jaciment arqueològic romà de la Font de les Piques, 
inventariat per la Direcció General del Patrimoni Cultural. Els serveis tècnics del 
Departament de Cultura a les Terres de l’Ebre, que no coneixien prèviament les tas-
ques que s’estaven fent a la zona, van rebre l’avís per part d’aficionats. El jaciment va 
ser identificat en una campanya el 2011 i pertany a l’època romana. En el cas que els 
tècnics detectessin que els treballs per arrencar oliveres han afectat restes arqueo-
lògiques o la integritat del jaciment, la Generalitat podria exigir responsabilitats als 
autors i promotors.

Salvem lo Montsià, té constància que «el moviment espoliador les darreres set-
manes ha anat a més«. Consideren que el debat de la proposició de llei i l’aprovació 
de la tramitació, al Parlament, «ha fet posar les piles als espoliadors» per accele-
rar en la compra d’oliveres monumentals, mil·lenàries i centenàries. També diferents 
fonts tenen coneixement que les pressions als propietaris i als pagesos han anat en 
augment.

Mentre que la tramitació parlamentària de la llei de protecció dels arbres mo-
numentals a Catalunya és una «gran notícia» per a Salvem lo Montsià, avisen que 
el problema ara és que, mentre duri el debat de la normativa, les oliveres segueixen 
sense protecció. «En canvi, en altres comunitats com el País Valencià ens porten 
dotze anys d’avantatge, amb la llei de patrimoni arbori, i fa que la pressió per acon-
seguir arrencades la tinguem aquí«, ha recordat el portaveu de la plataforma.

Cal, per tant, el decret d’una moratòria urgent. «Veiem que si això no es fa, en 
les setmanes o mesos que pot durar el tràmit parlamentari, podem patir una sangria 
d’arrencada d’oliveres mil·lenàries i centenàries i perdrem per sempre un patrimoni 
molt important«, insisteix Salvem el Montsià.

Des de Salvem lo Montsià també recorden que és important que la protecció de 
les oliveres monumentals vagi lligada al benefici de la pagesia. Si el sector de l’oli 
segueix en crisi es facilita l’especulació, per necessitat, i cal que els pagesos «puguin 
viure dignament» de la seva feina. El món de l’oli o dels cítrics, amb aquests preus 
tan baixos, cada cop va pitjor. Les oliveres monumentals, lligades al paisatge, han 
de ser el motor per dinamitzar el sector de l’oli i l’oleoturisme al territori», ha defen-
sat el portaveu de la plataforma.

– Té constància la Generalitat que s’estan arrencant Oliveres efectuat en una fin-
ca que es troba situada just al costat del jaciment arqueològic romà de la Font de les 
Piques, inventariat per la Direcció General del Patrimoni Cultural? S’ha vist afectat 
aquest jaciment?

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2019
David Cid Colomer, Yolanda López Fernández, diputats, GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació 
d’elements de pedra seca al Montsià pel procés d’extracció d’oliveres 
monumentals
314-05121/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CATECP

Reg. 42345 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat, Yolanda López Fernández, diputada del Grup Par-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
L’espoli d’oliveres mil·lenàries al Montsià s’està accelerant coincidint amb la 

aprovació del Parlament de la tramitació de llei per protegir aquests arbres monu-
mentals.

Un dels casos detectats es va produir aquest, amb l’arrencada de desenes d’exem-
plars d’una finca veïna de l’àrea d’oliveres mil·lenàries delimitada per la Mancomuni-
tat del Sénia, a Godall, al Montsià. Es té constància també d’arrencades a Ulldecona, 
la Galera, o la Sénia, entre d’altres. La plataforma Salvem lo Montsià i altres entitats 
ecologistes reclamen el decret d’una moratòria d’arrencada imminent per evitar «una 
sangria» durant les setmanes o mesos que s’allargui la tramitació de la normativa.

La Plataforma Salvem lo Montsià, a través de la seva xarxa d’informadors, ha 
tingut coneixement en de diverses accions d’arrencada d’oliveres monumentals a 
la comarca del Montsià. Amb aquesta actuació, la plataforma Salvem lo Montsià 
denuncia que l’àrea ha quedat totalment modificada i no descarten que s’hagin em-
portat oliveres monumentals que podrien formar part de l’inventari de la Taula del 
Sénia perquè, per les imatges, superarien els 3,5 metres de perímetre de tronc. Re-
centment en una visita del nostres grup parlamentari la Taula del Sènia ens va con-
firmar aquest fet.

A més a més, l’arrencada d’oliveres monumentals s’ha efectuat en una finca que 
es troba situada just al costat del jaciment arqueològic romà de la Font de les Piques, 
inventariat per la Direcció General del Patrimoni Cultural. Els serveis tècnics del 
Departament de Cultura a les Terres de l’Ebre, que no coneixien prèviament les tas-
ques que s’estaven fent a la zona, van rebre l’avís per part d’aficionats. El jaciment va 
ser identificat en una campanya el 2011 i pertany a l’època romana. En el cas que els 
tècnics detectessin que els treballs per arrencar oliveres han afectat restes arqueo-
lògiques o la integritat del jaciment, la Generalitat podria exigir responsabilitats als 
autors i promotors.

Salvem lo Montsià, té constància que «el moviment espoliador les darreres set-
manes ha anat a més«. Consideren que el debat de la proposició de llei i l’aprovació 
de la tramitació, al Parlament, «ha fet posar les piles als espoliadors» per accele-
rar en la compra d’oliveres monumentals, mil·lenàries i centenàries. També diferents 
fonts tenen coneixement que les pressions als propietaris i als pagesos han anat en 
augment.

Mentre que la tramitació parlamentària de la llei de protecció dels arbres mo-
numentals a Catalunya és una «gran notícia» per a Salvem lo Montsià, avisen que 
el problema ara és que, mentre duri el debat de la normativa, les oliveres segueixen 
sense protecció. «En canvi, en altres comunitats com el País Valencià ens porten 
dotze anys d’avantatge, amb la llei de patrimoni arbori, i fa que la pressió per acon-
seguir arrencades la tinguem aquí«, ha recordat el portaveu de la plataforma.
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Cal, per tant, el decret d’una moratòria urgent. «Veiem que si això no es fa, en 
les setmanes o mesos que pot durar el tràmit parlamentari, podem patir una sangria 
d’arrencada d’oliveres mil·lenàries i centenàries i perdrem per sempre un patrimoni 
molt important«, insisteix Salvem el Montsià.

Des de Salvem lo Montsià també recorden que és important que la protecció de 
les oliveres monumentals vagi lligada al benefici de la pagesia. Si el sector de l’oli 
segueix en crisi es facilita l’especulació, per necessitat, i cal que els pagesos «puguin 
viure dignament» de la seva feina. El món de l’oli o dels cítrics, amb aquests preus 
tan baixos, cada cop va pitjor. Les oliveres monumentals, lligades al paisatge, han 
de ser el motor per dinamitzar el sector de l’oli i l’oleoturisme al territori», ha defen-
sat el portaveu de la plataforma.

– Té coneixement la Generalitat si algun element de pedra seca del Montsià ha 
estat afectat en procés d’extracció d’oliveres monumentals?

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2019
David Cid Colomer, Yolanda López Fernández, diputats, GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acompanyants 
del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència en el viatge a Mèxic al juny de 2019
314-05122/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 42412 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Con cuántas autoridades y altos cargos viajó el Conseller Bosch a México en 

junio del 2019?

Palacio del Parlamento, 5 de julio de 2019 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del 
viatge del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència i dels seus acompanyants a Mèxic al juny de 2019
314-05123/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 42414 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
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– ¿Cuál es el coste total del viaje del Sr. Bosch y de sus acompañantes a México 
durante el mes de junio del 2019?

Palacio del Parlamento, 5 de julio de 2019 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la resposta del 
Ministeri d’Exteriors al viatge a Mèxic del conseller d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència
314-05124/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 42416 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cúal fue la respuesta o la comunicación que dio el Ministerio de Exteriores 

sobre la realización del viaje a México del Sr. Bosch?

Palacio del Parlamento, 5 de julio de 2019 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions del 
conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència  
i dels seus acompanyants durant el viatge a Mèxic al juny de 2019
314-05125/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 42419 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Con quién se reunió el Sr. Bosch y sus acompañantes en su viaje a México 

durante el mes de junio del 2019?

Palacio del Parlamento, 5 de julio de 2019 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de les 
declaracions del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals  
i Transparència relatives a la «deriva autoritària de l’Estat espanyol»
314-05126/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 42420 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
Se han publicado desde el twitter oficial del Departament d’Acció Exterior, Re-

lacions Institucionals i Transparència, opiniones del Sr. Bosch en su viaje a México 
referentes a la «deriva autoritaria de l’Estat Espanyol».

– ¿Cómo justifica el Govern de la Generalitat tales declaraciones con los princi-
pios legales de lealtad institucional, unidad de acción en el exterior, regulado en la 
Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado?

Palacio del Parlamento, 5 de julio de 2019 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació de 
l’Institut Ramon Llull i l’Institut del Teatre per a participar en la 
Quadriennal de Praga del 2019
314-05127/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, DEL GP CS

Reg. 42423 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

En relación a la participación de Cataluña en la Cuatrienal de Praga en su edi-
ción de este año 2019, mediante la instalación de un stand.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál ha sido el importe destinado por el Instituto Ramón Llull y el Instituto 

del Teatro de Barcelona para la participación en la Cuatrienal de Praga 2019?

Palacio del Parlamento, 4 de julio de 2019 
Maialen Fernández Cabezas, diputada GP Cs



BOPC 389
19 de juliol de 2019

3.25.15. Preguntes per escrit 69 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la 
participació de Catalunya en la Quadriennal de Praga del 2019
314-05128/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, DEL GP CS

Reg. 42424 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

En relación a la participación de Cataluña en la Cuatrienal de Praga en su edi-
ción de este año 2019, mediante la instalación de un stand.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuánto ha costado en su totalidad la presencia de Cataluña en la Cuatrienal 

de Praga 2019? ¿A qué partida presupuestaria se ha cargado el gasto de esta parti-
cipación?

Palacio del Parlamento, 4 de julio de 2019 
Maialen Fernández Cabezas, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el p de selecció de 
programes i participants en la Quadriennal de Praga del 2019
314-05129/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, DEL GP CS

Reg. 42425 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

En relación a la participación de Cataluña en la Cuatrienal de Praga en su edi-
ción de este año 2019, mediante la instalación de un stand.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál ha sido el proceso de selección y de elección de los programas y partici-

pantes para la Cuatrienal de Praga 2019? ¿A través de qué medios de comunicación 
se ha hecho publicidad de dicho proceso?

Palacio del Parlamento, 4 de julio de 2019 
Maialen Fernández Cabezas, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la durada del 
procediment de selecció de programes i participants en la 
Quadriennal de Praga del 2019
314-05130/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, DEL GP CS

Reg. 42426 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

En relación a la participación de Cataluña en la Cuatrienal de Praga en su edi-
ción de este año 2019, mediante la instalación de un stand.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Con cuánto tiempo de antelación a la celebración de la Cuatrienal de Praga 

se ha realizado el proceso de selección de los programas y participantes? ¿Cuál ha 
sido la duración del mismo?

Palacio del Parlamento, 4 de julio de 2019 
Maialen Fernández Cabezas, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la Comissió 
Interdepartamental sobre Despoblament Rural
314-05131/12

FORMULACIÓ: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP CS

Reg. 42436 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Los datos de la evolución demográfica de Cataluña certifican una constante pér-
dida de peso demográfico y económico de las comarcas del interior en beneficio del 
entorno de Barcelona y la zona litoral. Estos flujos de población en el binomio des-
población-concentración son reconocidos por todos como una grave problemática 
del siglo xxi que necesita de la acción gubernamental para su corrección.

Por ello, desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos hemos realizado dife-
rentes iniciativas parlamentarias y el Gobierno acordó, el 1 de agosto de 2017, la  
creación de una Comisión Interdepartamental para coordinar políticas contra  
la despoblación rural, participada por diferentes departamentos de la Generali-
tat, dada la transversalidad de la problemática.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En relación a la Comisión Interdepartamental para coordinar políticas contra la 

despoblación rural, creada hace ahora dos años: 
– ¿Quién compone actualmente la Comisión?
– ¿Qué trabajos ha realizado desde su creación?
– ¿Qué objetivos se ha fijado y a cuánto tiempo?
– ¿Qué calendario de actuaciones específicas tiene previsto en la actualidad?

Palacio del Parlamento, 3 de julio de 2019 
Javier Rivas Escamilla, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions per 
a invertir en camins públics locals del període 2018-2020
314-05132/12

FORMULACIÓ: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP CS

Reg. 42472 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Mediante la Orden GAH/105/2017, de 31 de mayo, se aprobaron las bases regu-
ladoras de la línea de subvenciones para la inversión en caminos públicos locales 
para el periodo 2018-2020.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el número de solicitudes de subvenciones para la inversión en cami-

nos públicos locales presentadas y su cuantía al amparo de la Orden GAH/105/2017 
para el periodo 2018-2020?

– ¿Cuál ha sido el número de solicitudes aprobadas y el importe de las mismas?
– ¿Cuál es la cantidad devengada (obligaciones reconocidas) en la última fecha 

disponible y el estado actual de la ejecución de los pagos?

Palacio del Parlamento, 3 de julio de 2019 
Javier Rivas Escamilla, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les fiances per 
lloguer de finques urbanes del període 2015-2018
314-05133/12

FORMULACIÓ: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP CS

Reg. 42473 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Según dispone el artículo 36.1 de la LAU, en el momento de la celebración del 
contrato de arrendamiento de finca urbana es obligatoria la exigencia y prestación 
de fianza en metálico.

La Ley 13/1996, de Registro y depósito de fianzas de los contratos de alquiler de 
fincas urbanas, dispone la obligatoriedad de depositar la fianza en el Institut Català 
del Sòl.

Esta obligación está desarrollada en el Decreto 147/1997, por el que se regula el 
registro de fianzas de los contratos de alquiler de fincas urbanas y el depósito de las 
fianzas en el Institut Català del Sòl.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En relación a la obligatoriedad de depósito y registro de fianzas de los contratos 

de alquiler de fincas urbanas en el Incasol: 
– ¿Cuál es el número de fincas registradas y su cuantía total durante los años 

2015 a 2018, ambos incluidos?
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– ¿Cuál es el destino y la utilización de estos recursos recaudados, durante los 
años 2015 a 2018, ambos incluidos?

Palacio del Parlamento, 3 de julio de 2019 
Javier Rivas Escamilla, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la convocatòria de la 
reunió entre el delegat del Govern i el Comitè Executiu de la Cambra 
Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell
314-05134/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 42474 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 

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

En data 10 de juliol de 2019 el perfil de la Delegació del Govern de la Generalitat 
a Barcelona que té a Twitter ha publicat una reunió entre el delegat del Govern amb 
el comitè executiu de la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sap el Govern qui ha convocat i quines persones han estat convocades a la 

reunió?

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2019
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assistència de 
membres de l’equip d’Esquerra Republicana de Catalunya a Sabadell 
(Vallès Occidental) a la reunió entre el delegat del Govern i el Comitè 
Executiu de la Cambra Oficial de Comerç i Indústria d’aquesta ciutat
314-05135/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 42475 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 

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

En data 10 de juliol de 2019 el perfil de la Delegació del Govern de la Generalitat 
a Barcelona que té a Twitter ha publicat una reunió entre el delegat del Govern amb 
el comitè executiu de la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sap el Govern per què hi ha assistit diversos membres de l’equip local d’Es-

querra Republicana de Catalunya a Sabadell?

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2019
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri de la 
Delegació del Govern a Barcelona per a designar els assistents  
a les reunions amb entitats i les trobades institucionals
314-05136/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 42476 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el criteri del Govern sobre els assistents per part de la delegació del 

Govern de la Generalitat a Barcelona a les reunions amb entitats i trobades institu-
cionals?

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2019
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
trobades institucionals i reunions de la Delegació del Govern a 
Barcelona amb entitats en què hi ha hagut membres externs a la 
Delegació
314-05137/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 42477 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quantes trobades institucionals i reunions amb entitats de la delegació del Go-

vern de la Generalitat a Barcelona han tingut presència de membres externs a la de-
legació convidats per aquesta? I qui són aquests membres convidats?

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2019
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Fascicle tercer
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el costum de 
convidar a les trobades institucionals representants dels partits 
polítics que donen li donen suport
314-05138/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 42478 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El Govern acostuma a convidar representants de partits polítics de les forces 

que donen suport al Govern en les seves trobades institucionals?

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2019
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els serveis que la 
Fundació Sant Hospital, de la Seu d’Urgell (Alt Urgell), té contractats 
a la Cooperativa Pediàtrica dels Pirineus
314-05139/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 42481 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins serveis té contractats la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell amb 

la Cooperativa Pediàtrica dels Pirineus? Per quins imports?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2019
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gestió i els 
comptes de la Cooperativa Pediàtrica dels Pirineus
314-05140/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 42482 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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– On es poden consultar la gestió i els comptes de la Cooperativa Pediàtrica dels 
Pirineus?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2019
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el sistema 
informàtic de la borsa de treball de l’Institut Català de la Salut
314-05141/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 42483 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

El sistema informàtic de la borsa de treball de l’Institut Català de Salut ha patit 
diferents fallides que han provocat que el software hagi modificat les puntuacions 
dels i les treballadores. Els sindicats han denunciat que degut a aquesta incidència 
molts treballadors no apareixen a la borsa de treball o han rebut puntuacions errò-
nies. Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quina valoració fa el Govern del sistema informàtic de la borsa de treball de 
l’ICS?

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2019
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els problemes 
informàtics del sistema de la borsa de treball de l’Institut Català  
de la Salut
314-05142/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 42484 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

El sistema informàtic de la borsa de treball de l’Institut Català de Salut ha patit 
diferents fallides que han provocat que el software hagi modificat les puntuacions 
dels i les treballadores. Els sindicats han denunciat que degut a aquesta incidència 
molts treballadors no apareixen a la borsa de treball o han rebut puntuacions errò-
nies. Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quin opinió té el Govern respecte els problemes informàtics que s’ha registrat 
en el sistema de la borsa de treball de l’ICS?

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2019
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data des de la 
qual el sistema informàtic de la borsa de treball de l’Institut Català 
de la Salut conté errors
314-05143/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 42485 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

El sistema informàtic de la borsa de treball de l’Institut Català de Salut ha patit 
diferents fallides que han provocat que el software hagi modificat les puntuacions 
dels i les treballadores. Els sindicats han denunciat que degut a aquesta incidència 
molts treballadors no apareixen a la borsa de treball o han rebut puntuacions errò-
nies. Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Des quan està patint errors el sistema informàtic de la borsa de treball de 
l’ICS?

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2019
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
treballadors de la sanitat afectats pels problemes del sistema 
informàtic de la borsa de treball de l’Institut Català de la Salut
314-05144/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 42486 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

El sistema informàtic de la borsa de treball de l’Institut Català de Salut ha patit 
diferents fallides que han provocat que el software hagi modificat les puntuacions 
dels i les treballadores. Els sindicats han denunciat que degut a aquesta incidència 
molts treballadors no apareixen a la borsa de treball o han rebut puntuacions errò-
nies. Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quants treballadors i treballadores del sector infermer estan afectats per aques-
ta incidència? Quants treballadors i treballadors dels altres sectors també s’han vist 
afectats?

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2019
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units



BOPC 389
19 de juliol de 2019

3.25.15. Preguntes per escrit 77 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius dels 
problemes informàtics del sistema de la borsa de treball de l’Institut 
Català de la Salut
314-05145/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 42487 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

El sistema informàtic de la borsa de treball de l’Institut Català de Salut ha patit 
diferents fallides que han provocat que el software hagi modificat les puntuacions 
dels i les treballadores. Els sindicats han denunciat que degut a aquesta incidència 
molts treballadors no apareixen a la borsa de treball o han rebut puntuacions errò-
nies. Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quins són els motius dels problemes informàtics del sistema de la borsa de 
treball de l’ICS?

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2019
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per a solucionar els problemes informàtics del sistema  
de la borsa de treball de l’Institut Català de la Salut
314-05146/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 42488 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

El sistema informàtic de la borsa de treball de l’Institut Català de Salut ha patit 
diferents fallides que han provocat que el software hagi modificat les puntuacions 
dels i les treballadores. Els sindicats han denunciat que degut a aquesta incidència 
molts treballadors no apareixen a la borsa de treball o han rebut puntuacions errò-
nies. Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quines mesures ha portat a terme el Govern per donar solució als problemes 
informàtics que pateix el sistema informàtic de la borsa de treball de l’ICS?

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2019
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera de 
garantir als professionals sanitaris que són a la borsa de treball de 
l’Institut Català de la Salut i que les puntuacions que hi figuren són 
correctes
314-05147/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 42489 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

El sistema informàtic de la borsa de treball de l’Institut Català de Salut ha patit 
diferents fallides que han provocat que el software hagi modificat les puntuacions 
dels i les treballadores. Els sindicats han denunciat que degut a aquesta incidència 
molts treballadors no apareixen a la borsa de treball o han rebut puntuacions errò-
nies. Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Com s’està garantint als professionals que tenen les puntuacions correctes i que 
estan dins de la borsa de treball de l’ICS?

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2019
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
queixes relatives als errors del sistema informàtic de la borsa  
de treball de l’Institut Català de la Salut
314-05148/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 42490 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

El sistema informàtic de la borsa de treball de l’Institut Català de Salut ha patit 
diferents fallides que han provocat que el software hagi modificat les puntuacions 
dels i les treballadores. Els sindicats han denunciat que degut a aquesta incidència 
molts treballadors no apareixen a la borsa de treball o han rebut puntuacions errò-
nies. Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quantes queixes s’han rebut per part dels treballadors en relació amb els errors 
tècnics informàtics del software de la borsa de treball de l’CS?

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2019
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’empresa que 
gestiona el sistema informàtic de la borsa de treball de l’Institut 
Català de la Salut
314-05149/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 42491 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

El sistema informàtic de la borsa de treball de l’Institut Català de Salut ha patit 
diferents fallides que han provocat que el software hagi modificat les puntuacions 
dels i les treballadores. Els sindicats han denunciat que degut a aquesta incidència 
molts treballadors no apareixen a la borsa de treball o han rebut puntuacions errò-
nies. Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quina empresa gestiona el sistema informàtic de la borsa de treball de l’ICS?

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2019
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a modificar i millorar el sistema informàtic de la borsa 
de treball de l’Institut Català de la Salut
314-05150/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 42492 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

El sistema informàtic de la borsa de treball de l’Institut Català de Salut ha patit 
diferents fallides que han provocat que el software hagi modificat les puntuacions 
dels i les treballadores. Els sindicats han denunciat que degut a aquesta incidència 
molts treballadors no apareixen a la borsa de treball o han rebut puntuacions errò-
nies. Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quines mesures té previst el Govern portar a terme per modificar i millora el 
sistema informàtic de la borsa de treball de l’ICS?

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2019
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la introducció de 
les qualificacions dels alumnes dels centres públics de primària i 
secundària al programa informàtic Esfera
314-05151/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 42493 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Els docents de centres públics de primària i secundària de Catalunya van de-
nunciar durant el procés de les qualificacions de final del curs 2018-2019, la fallida 
del programa Esfer@. Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quina valoració fa el Departament d’Educació del programa informàtic vigent 
per introduir les qualificacions de l’alumnat?

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els problemes del 
programa informàtic Esfera durant el curs 2018-2019
314-05152/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 42494 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Els docents de centres públics de primària i secundària de Catalunya van de-
nunciar durant el procés de les qualificacions de final del curs 2018-2019, la fallida 
del programa Esfer@. Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quin és el capteniment del Departament respecte els problemes que ha regis-
trat aquest programa durant tot el curs?

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els problemes del 
programa informàtic Esfera al final del curs 2018-2019
314-05153/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 42495 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Els docents de centres públics de primària i secundària de Catalunya van de-
nunciar durant el procés de les qualificacions de final del curs 2018-2019, la fallida 
del programa Esfer@. Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quin és el capteniment del Departament respecte els problemes que ha regis-
trat aquest programa al final de curs?

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
docents que fan servir regularment el programa informàtic Esfera  
al llarg del curs
314-05154/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 42496 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Els docents de centres públics de primària i secundària de Catalunya van de-
nunciar durant el procés de les qualificacions de final del curs 2018-2019, la fallida 
del programa Esfer@. Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quin és el nombre de docents que fan servir regularment aquest programa, al 
llarg del curs?

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
docents que van fer servir el programa informàtic Esfera al final  
del curs
314-05155/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 42497 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Els docents de centres públics de primària i secundària de Catalunya van de-
nunciar durant el procés de les qualificacions de final del curs 2018-2019, la fallida 
del programa Esfer@. Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quants docents van haver d’accedir al programa al final de curs?

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
docents que van haver de fer servir el programa informàtic Esfera  
de nit per la impossibilitat de fer-ho en hores lectives
314-05156/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 42498 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Els docents de centres públics de primària i secundària de Catalunya van de-
nunciar durant el procés de les qualificacions de final del curs 2018-2019, la fallida 
del programa Esfer@. Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quants docents van haver d’accedir al programa per posar les notes durant la 
nit, per impossibilitat de fer-ho durant les hores lectives?

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’hores 
que han dedicat els docents a introduir les qualificacions al 
programa informàtic Esfera de manera extraordinària
314-05157/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 42499 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Els docents de centres públics de primària i secundària de Catalunya van de-
nunciar durant el procés de les qualificacions de final del curs 2018-2019, la fallida 
del programa Esfer@. Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quantes hores han dedicat docents de tota Catalunya a introduir les qualifica-
cions en aquesta plataforma, de manera extraordinària?

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les alternatives 
facilitades als docents per a introduir les qualificacions dels alumnes
314-05158/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 42500 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Els docents de centres públics de primària i secundària de Catalunya van de-
nunciar durant el procés de les qualificacions de final del curs 2018-2019, la fallida 
del programa Esfer@. Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Es va facilitar alguna solució/alternativa als docents per introduir les qualifica-
cions mentre el programa Esfer@ fallava?

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de la 
fallada del programa informàtic Esfera
314-05159/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 42501 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Els docents de centres públics de primària i secundària de Catalunya van de-
nunciar durant el procés de les qualificacions de final del curs 2018-2019, la fallida 
del programa Esfer@. Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quins han estat els motius de la fallida del programa Esfer@? Quins motius 
al·lega l’empresa adjudicatària?

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dies 
que ha fallat el programa informàtic Esfera
314-05160/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 42502 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Els docents de centres públics de primària i secundària de Catalunya van de-
nunciar durant el procés de les qualificacions de final del curs 2018-2019, la fallida 
del programa Esfer@. Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quants dies ha estat fallant el programa Esfer@?

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’empresa que 
gestiona el programa informàtic Esfera
314-05161/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 42503 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Els docents de centres públics de primària i secundària de Catalunya van de-
nunciar durant el procés de les qualificacions de final del curs 2018-2019, la fallida 
del programa Esfer@. Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quina empresa gestiona el programa Esfer@?

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de 
finalització del contracte amb l’empresa que gestiona el programa 
informàtic Esfera
314-05162/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 42504 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Els docents de centres públics de primària i secundària de Catalunya van de-
nunciar durant el procés de les qualificacions de final del curs 2018-2019, la fallida 
del programa Esfer@. Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quan s’exhaureix el seu contracte?

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat 
de rescindir el contracte a l’empresa que gestiona el programa 
informàtic Esfera
314-05163/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 42505 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Els docents de centres públics de primària i secundària de Catalunya van de-
nunciar durant el procés de les qualificacions de final del curs 2018-2019, la fallida 
del programa Esfer@. Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Té previst el Departament rescindir el contracte a l’empresa responsable?

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tipus de 
procediment dut a terme per a contractar el programa informàtic 
Esfera
314-05164/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 42506 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Els docents de centres públics de primària i secundària de Catalunya van de-
nunciar durant el procés de les qualificacions de final del curs 2018-2019, la fallida 
del programa Esfer@. Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quin tipus de procediment es va portar a terme per fer la contractació del pro-
grama Esfer@?

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’empresa que ha 
solucionat la fallada del programa informàtic Esfera
314-05165/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 42507 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Els docents de centres públics de primària i secundària de Catalunya van de-
nunciar durant el procés de les qualificacions de final del curs 2018-2019, la fallida 
del programa Esfer@. Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quina empresa ha solucionat la fallida del programa Esfer@?

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
modificar i millorar el sistema de qualificacions en l’educació 
obligatòria
314-05166/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 42508 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Els docents de centres públics de primària i secundària de Catalunya van de-
nunciar durant el procés de les qualificacions de final del curs 2018-2019, la fallida 
del programa Esfer@. Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Té previst el Departament modificar i millorar el sistema de qualificacions a 
l’educació obligatòria? De quina manera?

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import econòmic 
de les subvencions d’ajuda al desenvolupament atorgades en el 
període 2011-2017
314-05167/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 42524 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

El Tribunal de Comptes ha destacat en un informe diferents irregularitats co-
meses per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) a l’hora 
de repartir les seves subvencions d’ajuda al desenvolupament des del 2011 al 2017. 
Segons el Tribunal, la Generalitat haurà destinat milers d’euros d’aquestes ajudes 
de cooperació a programes per enfortir l’independentisme dins de Catalunya o aug-
mentar la seva projecció internacional. L’informe destaca que aquests programes 
finançats no tenien relació amb l’objectiu de l’ajuda al desenvolupament i haurien 
estat organitzats per associacions i col·lectius vinculats al procés. Interessa saber a 
aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quina quantia es va destinar per a l’atorgament de subvencions d’ajuda al 
desenvolupament des del 2011 al 2017?

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats, les 
associacions i els col·lectius que van rebre subvencions d’ajuda 
al desenvolupament de l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament en el període 2011-2017
314-05168/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 42525 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

El Tribunal de Comptes ha destacat en un informe diferents irregularitats co-
meses per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) a l’hora 
de repartir les seves subvencions d’ajuda al desenvolupament des del 2011 al 2017. 
Segons el Tribunal, la Generalitat haurà destinat milers d’euros d’aquestes ajudes 
de cooperació a programes per enfortir l’independentisme dins de Catalunya o aug-
mentar la seva projecció internacional. L’informe destaca que aquests programes 
finançats no tenien relació amb l’objectiu de l’ajuda al desenvolupament i haurien 
estat organitzats per associacions i col·lectius vinculats al procés. Interessa saber a 
aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– A quines entitats, associacions i col·lectius es van atorgar subvencions d’ajuda 
al desenvolupament per part de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupa-
ment des del 2011 al 2017? Per quins projectes o programes?

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes i els 
programes d’ajuda al desenvolupament subvencionats per l’Agència 
Catalana de Cooperació al Desenvolupament en el període 2011-2017
314-05169/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 42526 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

El Tribunal de Comptes ha destacat en un informe diferents irregularitats co-
meses per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) a l’hora 
de repartir les seves subvencions d’ajuda al desenvolupament des del 2011 al 2017. 
Segons el Tribunal, la Generalitat haurà destinat milers d’euros d’aquestes ajudes 
de cooperació a programes per enfortir l’independentisme dins de Catalunya o aug-
mentar la seva projecció internacional. L’informe destaca que aquests programes 
finançats no tenien relació amb l’objectiu de l’ajuda al desenvolupament i haurien 
estat organitzats per associacions i col·lectius vinculats al procés. Interessa saber a 
aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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– Quins projectes i programes d’ajuda al desenvolupament va subvencionar 
l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament des del 2011 al 2017? Per 
quins imports? (Desglossar les dades per projectes)

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els objectius d’ajuda 
al desenvolupament dels projectes i els programes que van rebre 
subvencions de l’Agència Catalana de Cooperació en el període 2011-
2017
314-05170/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 42527 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

El Tribunal de Comptes ha destacat en un informe diferents irregularitats co-
meses per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) a l’hora 
de repartir les seves subvencions d’ajuda al desenvolupament des del 2011 al 2017. 
Segons el Tribunal, la Generalitat haurà destinat milers d’euros d’aquestes ajudes 
de cooperació a programes per enfortir l’independentisme dins de Catalunya o aug-
mentar la seva projecció internacional. L’informe destaca que aquests programes 
finançats no tenien relació amb l’objectiu de l’ajuda al desenvolupament i haurien 
estat organitzats per associacions i col·lectius vinculats al procés. Interessa saber a 
aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quins objectius d’ajuda al desenvolupament tenien els projectes i programes 
que van rebre subvencions d’ajuda al desenvolupament per part de l’Agència Catala-
na de Cooperació des del 2011 al 2017?

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
publica una convocatòria de selecció per al Cos Nacional de Metges 
Forenses al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya divuit dies 
després que el Boletín Oficial del Estado
314-05171/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 42558 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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El dia 10 de juny de 2019, el BOE publicava un procés selectiu per el Cos Na-
cional de Metges Forenses a Catalunya, en el qual s’establien 20 dies hàbils per a 
presentar sol·licituds.

– Quin es el motiu per el qual el Govern de Catalunya publica aquesta oferta al 
DOGC el dia 5 de juliol de 2019, 18 dies hàbils després, deixant així només 2 dies 
hàbils per a presentar-se a aquesta oferta de treball a Catalunya, a aquelles perso-
nes que accedeixen a les publicacions oficials catalanes per a informar-se d’ofertes 
d’oposicions a Catalunya?

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2019
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost 
destinat a obrir centres d’acollida per a menors no acompanyats  
el 2019
314-05172/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 42605 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a l’obertura de Centres d’Acollida per l’arribada de menors migrats 

sense acompanyament familiar
– Quin és el pressupost destinat a obrir nous centres aquest 2019?

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les adjudicacions de 
serveis d’acollida de menors no acompanyats el 2018 i el 2019
314-05173/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 42606 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a l’obertura de Centres d’Acollida per l’arribada de menors migrats 

sense acompanyament familiar
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– Quines han estat les adjudicacions realitzades el 2018 i 2019 per als serveis 
d’acollida de menors migrats no acompanyats?

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment i la 
fiscalització dels contractes de serveis amb les empreses i entitats 
gestores del centres d’acollida per a menors no acompanyats
314-05174/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 42607 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a l’obertura de Centres d’Acollida per l’arribada de menors migrats 

sense acompanyament familiar
– Com es realitza el seguiment i la fiscalització dels contractes de serveis amb les 

empreses o entitas gestores dels Centres d’Acollida? I quina informació es requereix 
i lliuren les empreses per al correcte seguiment i control dels contractes?

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment del 
control de les despeses en els centres d’acollida per a menors no 
acompanyats
314-05175/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 42608 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a l’obertura de Centres d’Acollida per l’arribada de menors migrats 

sense acompanyament familiar
– Com es garanteix el control de les despeses i que aquestes hagin revertit en una 

correcta alimentació i cobertura de les necessitats bàsiques i instrumentals, com per 
a activitats educatives per als menors?

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències per 
manca de recursos materials en els centres d’acollida per a menors 
no acompanyats
314-05176/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 42609 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a l’obertura de Centres d’Acollida per l’arribada de menors migrats 

sense acompanyament familiar
– Quantes incidències per manca de recursos materials als centres ha detectat la 

DGAIA? Quines han estat les mancances?

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fiscalització 
del compliment de les obligacions amb llurs treballadors de 
les empreses gestores dels centres d’acollida per a menors no 
acompanyats
314-05177/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 42610 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a l’obertura de Centres d’Acollida per l’arribada de menors migrats 

sense acompanyament familiar
– Com fiscalitza la DGAIA el compliment de les obligacions de les empreses 

amb els treballadors i treballadores?

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les vulneracions 
laborals detectades en els centres d’acollida per a menors no 
acompanyats
314-05178/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 42611 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a l’obertura de Centres d’Acollida per l’arribada de menors migrats 

sense acompanyament familiar
– Quantes situacions de vulneració de drets laborals s’han detectat a les inspec-

cions de centres o en el seguiment dels contractes? Quin tipus de negligències la-
borals?

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’han detectat 
incompliments de les ràtios professionals en els centres d’acollida 
per a menors no acompanyats
314-05179/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 42612 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a l’obertura de Centres d’Acollida per l’arribada de menors migrats 

sense acompanyament familiar
– S’ha detectat incompliment als centre de les ràtios professionals, tant noctur-

nes com diürnes?

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si les empreses 
adjudicatàries dels centres d’acollida per a menors no acompanyats 
han acreditat la formació continuada que ofereixen als educadors
314-05180/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 42613 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a l’obertura de Centres d’Acollida per l’arribada de menors migrats 

sense acompanyament familiar
– Han acreditat les empreses adjudicatàries fer la formació que ofereixen a les 

licitacions continuada als educadors i educadores?

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contribució 
dels projectes educatius dels centres d’acollida per a menors no 
acompanyats a l’arrelament i la creació de xarxa comunitària
314-05181/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 42614 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a l’obertura de Centres d’Acollida per l’arribada de menors migrats 

sense acompanyament familiar
– Ha pogut avaluar la DGAIA com els projectes educatius dels Centres estan 

contribuint a l’arrelament i la creació de xarxa comunitària pels joves?

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si als centres 
d’acollida per a menors no acompanyats hi ha menors de setze anys 
que no han estat escolaritzats
314-05182/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 42615 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a l’obertura de Centres d’Acollida per l’arribada de menors migrats 

sense acompanyament familiar
– Té constància la DGAIA de menors de 16 anys als Centres d’Acollida que no 

han estat escolaritzats?

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos 
específics previstos per a atendre la salut mental dels adolescents 
en els contractes de gestió dels serveis dels centres d’acollida per a 
menors no acompanyats
314-05183/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 42616 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a l’obertura de Centres d’Acollida per l’arribada de menors migrats 

sense acompanyament familiar
– Quins recursos específics estan previstos als contractes de gestió dels serveis 

per a adolescents amb necessitats d’atenció a la seva salut mental?

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions 
previstes per a garantir que en els centres d’acollida per a menors no 
acompanyats es puguin fer intervencions socioeducatives de qualitat
314-05184/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 42617 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a l’obertura de Centres d’Acollida per l’arribada de menors migrats 

sense acompanyament familiar
– Què ha previst la DGAIA per garantir que als Centres d’Acollida es puguin fer 

intervencions socioeducatives de qualitat, més enllà d’atendre la urgència de l’arri-
bada de menors migrats?

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a 
evitar la disminució del plàncton de la costa
314-05185/12

FORMULACIÓ: LUCAS SILVANO FERRO SOLÉ, DEL GP CATECP

Reg. 42659 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

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 Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
A causa de la disminució del plàncton a les costes catalanes està disminuint la 

presencia de balenes. L’any passat, biòlegs d’algunes associacions van comptabilit-
zar-ne 99, aquest any tan sols 5.

– Quines accions està realitzant el Govern per evitar la disminució del plàncton 
en les costes catalanes?

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2019
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions  
per a recuperar els boscos submarins d’algues i lluitar contra  
la desertització de la mar
314-05186/12

FORMULACIÓ: LUCAS SILVANO FERRO SOLÉ, DEL GP CATECP

Reg. 42660 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

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 Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Els boscos submarins d’algues que cobreixen les costes catalanes estan desapa-

reixent. Zones de refugi i font d’aliment per a moltes espècies marines estan quedant 
desertitzades i ja no hi pot viure res.

– Quines accions esta realitzant el Govern per a saber l’extensió real d’aquests 
deserts submarins a Catalunya i la ubicació exacta?

– Quines accions està realitzant el Govern per recuperar els boscos submarins 
d’algues i lluitar contra la desertificació dels nostres mars?

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2019
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tramesa 
pel president de la Generalitat d’al·legacions falses al Tribunal 
de Comptes respecte a la fiscalització de l’acció exterior de la 
Generalitat
314-05187/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 42663 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
1. Desde el pasado 27 de julio de 2018, el Órgano de Garantía del Derecho de 

Acceso a la Información del Parlamento de Cataluña, se pronunció a favor del dere-
cho de acceso a la información de esta diputada a la siguiente documentación: 

– «Copia del informe final de lndependent Diplomat realizado paro la Generalitat 
de Cataluña y, en particular, para la delegación de la Generalitat en Estados Unidos». 
(Registre d’entrada núm. 3253, tramitació 320-00543/12}.

– «Copia de los informes periódicos de lndependent Diplomat realizados para la 
Generalitat de Cataluña y, en particular, para la delegación de la Generalitat en Esta-
dos Unidos». (Registre d’entrada núm. 3254, tramitació 320-00544/12).

2. A pesar de ello, a día de hoy, el Govern de la Generalitat no ha facilitado dicha 
información pública amparándose injustificadamente en una cláusula de confidencia-
lidad que, en caso de haberla aceptado en un contrato público las autoridades de la Ge-
neralitat, habrían vulnerado la legalidad vigente en materia de contratación pública.

3. En fecha 11 de febrero de 2019, el Sr. Torra remitió alegaciones al Tribunal de 
Cuentas relativas a la fiscalización de la acción exterior de la Generalitat en las que 
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indicaba que nadie había rebatido la explicación del Govern respecto de la cláusula 
de confidencialidad como motivo impeditivo para acceder a la documentación pú-
blica indicada8.

4. Que, en la fecha de realización de dichas alegaciones ante el Tribunal de 
Cuentas, el Sr. Torra conocía la manifiesta oposición y protesta de esta diputada y 
del grupo parlamentario de Ciudadanos ante la evidente, intencionada e injustifica-
da falta de transparencia que comporta la injustificada denegación de acceso a una 
información pública derivada de un cuantioso gasto de dinero público. De hecho, el 
Govern de la Generalitat conoce que el grupo parlamentario de Ciudadanos ha de-
nunciado al mismo por la manifiesta ilegalidad que supone alegar una cláusula de 
confidencialidad que, en su caso, habría aceptado indebidamente las autoridades pú-
blicas de la Generalitat a sabiendas de que, si la misma podría suponer un obstáculo 
al acceso de la información/documentación pública, estaría transgrediendo tanto la  
normativa vigente en materia de contratación pública como de transparencia de  
la información pública.

5. De hecho, el grupo parlamentario de Ciutadans, trasladó a la Mesa del Parla-
ment y esta al Govern las siguientes consideraciones que rebaten con ahínco: 

1. 8.  Vid. página 627 del informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre la acción exterior 
autonómica de la Generalitat de Cataluña.  

 https://www.tcu.es/repositorio/7b967dfb-a08f-493e-a159-a7cb7d1c4071/I1319.pdf 

https://www.tcu.es/repositorio/7b967dfb-a08f-493e-a159-a7cb7d1c4071/I1319.pdf
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Interesa saber a esta diputada lo siguiente: 
– ¿Cómo ha sido posible que el Sr. Torra remitiese alegaciones falsas al Tribunal 

de Cuentas relativas a la fiscalización de la acción exterior de la Generalitat en las 
que indicaba que nadie había rebatido la explicación del Govern respecto de la cláu-
sula de confidencialidad como motivo imperativo para acceder a la documentación 
pública indicada?

Palació del Parlamento, 03 de julio de 2019 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

3.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre els destinataris de les 
invitacions per a formar part del panel en línia de l’empresa GFK per 
a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
316-00038/12

FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS

Reg. 42427 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establece el artículo 196.1 y 7 del Reglamento del Parlamento, 
presenta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
la siguiente pregunta, para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En relación con el servicio que lleva a cabo la mercantil GFK según el contrato 

vigente con la CCMA, interesa saber a este diputado ¿A qué targets específicos de 
audiencia dirige GFK las invitaciones y comunicaciones para conformar su panel 
online? Se solicita explicación sobre las características que permitirían distinguir 
entre los diferentes targets.

Palacio del Parlamento, 08 de julio de 2019 
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre els procediments per a 
obtenir les dades dels convidats a formar part del panel en línia de 
l’empresa GFK per a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
316-00039/12

FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS

Reg. 42428 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establece el artículo 196.1 y 7 del Reglamento del Parlamento, 
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presenta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
la siguiente pregunta, para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– En relación con el servicio que lleva a cabo la mercantil GFK según el contrato 

vigente con la CCMA, interesa saber a este diputado ¿Qué procedimientos y meca-
nismos utiliza GFK para la obtención de los datos de los posibles invitados a formar 
parte del panel online de GFK, que permiten encuadrarlos en cada target específico?

Palacio del Parlamento, 08 de julio de 2019 
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el mitjà emprat per a 
contactar amb els convidats a formar part del panel en línia de 
l’empresa GFK per a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
316-00040/12

FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS

Reg. 42429 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establece el artículo 196.1 y 7 del Reglamento del Parlamento, 
presenta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
la siguiente pregunta, para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– En relación con el servicio que lleva a cabo la mercantil GFK según el contra-

to vigente con la CCMA, interesa saber a este diputado ¿Qué medio se utiliza para 
contactar con los posibles invitados a formar parte del panel online de GFK?

Palacio del Parlamento, 08 de julio de 2019 
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre el criteri per a la presentació dels ingressos davant  
la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència
325-00039/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 42710 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.1 i 7 del Reglament del Parla-
ment, presenta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
per escrit.

A la darrera Comissió de Control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals realitzada el 5 de juliol al Parlament, la Sra. Núria Llorach va contestar a una 
pregunta sobre ingressos publicitaris d’aquesta mateixa diputada el següent: «[...] i el 
que sí que hi ha diferència és perquè al País Basc compatibilitzen absolutament tots 
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els ingressos, tant els de publicitat com els d’aportació pública, per calcular el 6 per 
cent, i no és el mateix que apliquem aquí a Catalunya».

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el criteri que aplica la Corporació per a la presentació dels ingressos 

que té davant la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència i perquè s’utilitza 
aquest criteri.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2019
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units
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	314-04503/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les pàgines de l’estudi Indicadores comentados sobre el estado del sistema educativo español 2018, de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics, que certifiquin l’èxit acadèmic del si
	314-04504/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals va lliurar, en resposta a una sol·licitud d’informació d’una diputada, un informe que certifica que el sistema educatiu català no garanteix la cohesió social
	314-04505/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les pàgines de l’estudi del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport sobre l’informe PISA del 2015 que certifiquin l’èxit acadèmic del sistema educatiu català
	314-04506/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució per comarques dels vehicles que transporten purins i de l’ús que fan del sistema de posicionament global (GPS)
	314-04597/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment del Gran Premi de Fórmula 1 al Circuit de Barcelona-Catalunya
	314-04611/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte econòmic i d’ocupació de les activitats que es fan al Circuit de Barcelona-Catalunya
	314-04612/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la sol·licitud de solucions en tecnologies de la informació i de la comunicació al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació per al 2019
	314-04619/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants i adolescents amb trastorn específic del llenguatge
	314-04628/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’atenció i el suport que els infants i adolescents amb trastorn específic del llenguatge reben a escola
	314-04629/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’atenció i el suport que dona als joves amb trastorn específic del llenguatge que superen l’educació secundària obligatòria
	314-04630/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants i adolescents amb trastorn específic del llenguatge que atenen els centres de recursos educatius per a deficients auditius
	314-04631/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps que un infant amb trastorn específic del llenguatge pot rebre suport d’un centre de recursos educatius per a deficients auditius
	314-04632/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions relatives al diagnòstic del trastorn específic del llenguatge
	314-04633/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels diagnòstics de trastorn específic del llenguatge als centres de recursos educatius per a deficients auditius
	314-04634/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’oferta pública de formació per a docents sobre el trastorn específic del llenguatge
	314-04635/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols i les accions educatives per a detectar i diagnosticar el trastorn específic del llenguatge
	314-04636/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’atenció als infants i adolescents amb trastorn específic del llenguatge en l’educació primària i secundària
	314-04637/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de plans individualitzats per als alumnes amb trastorn específic del llenguatge i els recursos dels centres educatius
	314-04638/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els interns i la plantilla de treballadors dels centres educatius Els Til·lers - Unitat terapèutica, L’Alzina, Montilivi - Unitat oberta, Folch i Torres, El Segre, Oriol Badia i Can Llupià, de l’abril del 20
	314-04683/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les indústries compradores amb llet declarada i les indústries de fabricació 
de productes lactis
	314-04684/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants i adolescents amb trastorn específic del llenguatge
	314-04686/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels diagnòstics del trastorn específic del llenguatge als centres de recursos educatius per a deficients auditius
	314-04688/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a fer un diagnòstic precoç del trastorn específic del llenguatge
	314-04689/12
	Resposta del Govern

	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
	Resposta del Govern

	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
	Resposta del Govern

	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
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions del Consell Assessor de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries dels darrers tres anys
	314-04907/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista perquè es reuneixi el Consell Assessor de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
	314-04908/12
	Resposta del Govern



	3. Tramitacions en curs
	3.25. Preguntes al Govern
	3.25.10. Preguntes orals en comissió
	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els criteris territorials per a assignar els punts de trobada familiar
	311-01041/12
	Anunci: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones que treballen als punts de trobada familiar
	311-01042/12
	Anunci: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el temps que transcorre entre una sentència que dicta la necessitat d’anar a un punt de trobada familiar i la primera trobada
	311-01043/12
	Anunci: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els acompanyants del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència en el viatge a Mèxic al juny de 2019
	311-01044/12
	Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost del viatge del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència i dels seus acompanyants a Mèxic al juny de 2019
	311-01045/12
	Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la resposta del Ministeri d’Exteriors al viatge a Mèxic del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
	311-01046/12
	Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les reunions del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència i dels seus acompanyants durant el viatge a Mèxic al juny de 2019
	311-01047/12
	Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la justificació de les declaracions del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència relatives a la «deriva autoritària de l’Estat espanyol»
	311-01048/12
	Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la tramesa pel president de la Generalitat d’al·legacions falses al Tribunal de Comptes respecte a la fiscalització de l’acció exterior de la Generalitat
	311-01049/12
	Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs


	3.25.15. Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els productes que hi havia al magatzem de la fàbrica de Miasa, de Tarragona, en el moment de l’incendi
	314-05090/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els compostos dels productes que hi havia al magatzem de la fàbrica de Miasa, de Tarragona, en el moment de l’incendi
	314-05091/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de mesurar la qualitat de l’aire de les zones veïnals limítrofes de la fàbrica de Miasa, de Tarragona
	314-05092/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols d’actuació i informació amb relació a l’incendi de la fàbrica de Miasa, de Tarragona
	314-05093/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors que hi havia al polígon Entrevies en el moment de l’incendi de la fàbrica de Miasa, de Tarragona
	314-05094/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha fet un reconeixement mèdic als treballadors del polígon Entrevies després del confinament per l’incendi de la fàbrica de Miasa, de Tarragona
	314-05095/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es va donar cap tipus de protecció als treballadors del polígon Entrevies durant el confinament per l’incendi de la fàbrica de Miasa, de Tarragona
	314-05096/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la categoria del Plaseqcat amb què s’ha qualificat l’incendi de l’empresa Miasa, de Tarragona
	314-05097/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals ha manifestat que no li consta cap campanya de publicitat institucional amb relació al referèndum de l’1 d’octubre de 2017
	314-05098/12
	Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el dispositiu de vigilància ininterrompuda en diverses seus judicials
	314-05099/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de demanar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya l’aixecament definitiu del dispositiu de vigilància ininterrompuda en diverses seus judicials
	314-05100/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha disminuït el risc que justificava el dispositiu de vigilància ininterrompuda en diverses seus judicials
	314-05101/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració dels danys causats pels atacs a seus judicials al febrer del 2019 i el cost de l’Operació Toga
	314-05102/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els programes de formació en educació emocional a les escoles
	314-05103/12
	Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els programes de detecció i prevenció del suïcidi
	314-05104/12
	Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols de detecció i prevenció del suïcidi en l’atenció primària
	314-05105/12
	Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els programes de detecció i prevenció del suïcidi en la població infantil i juvenil
	314-05106/12
	Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació del programa Codi risc de suïcidi
	314-05107/12
	Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients dels centres de salut mental d’adults que reben tractaments ajustats a les freqüències recomanades
	314-05108/12
	Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’atenció dels pacients amb risc de suïcidi a les zones sense programa de prevenció
	314-05109/12
	Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els programes de prevenció per a fills de persones amb trastorns mentals severs
	314-05110/12
	Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els programes d’atenció als supervivents del suïcidi
	314-05111/12
	Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’aprovar una moratòria en la venda d’oliveres mil·lenàries fins que no s’aprovi una llei de protecció de les oliveres monumentals
	314-05112/12
	Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no ha aprovat encara una moratòria en la venda d’oliveres mil·lenàries
	314-05113/12
	Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la necessitat d’una llei de protecció de les oliveres monumentals
	314-05114/12
	Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’oliveres monumentals que s’han comercialitzat el 2018 i el 2019
	314-05115/12
	Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’oliveres de més de 3,5 metres de perímetre que s’han comercialitzat el 2018 i el 2019
	314-05116/12
	Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament de Territori i Sostenibilitat s’ha reunit amb la Plataforma Salvem lo Montsià durant el 2019 per a parlar de la moratòria en la venda d’oliveres mil·lenàries
	314-05117/12
	Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament de Territori i Sostenibilitat s’ha reunit amb la Taula del Sénia durant el 2019 per a parlar de la moratòria en la venda d’oliveres mil·lenàries
	314-05118/12
	Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació està en contra d’una moratòria en la venda d’oliveres monumentals
	314-05119/12
	Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’arrencada d’oliveres en una finca situada al costat del jaciment arqueològic romà del Pou de les Piques, a Godall (Montsià)
	314-05120/12
	Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació d’elements de pedra seca al Montsià pel procés d’extracció d’oliveres monumentals
	314-05121/12
	Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acompanyants del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència en el viatge a Mèxic al juny de 2019
	314-05122/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència i dels seus acompanyants a Mèxic al juny de 2019
	314-05123/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la resposta del Ministeri d’Exteriors al viatge a Mèxic del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
	314-05124/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
i dels seus acompanyants durant el viatge a Mèxic al juny de 2019
	314-05125/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de les declaracions del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals 
i Transparència relatives a la «deriva autoritària de l’Estat espanyol»
	314-05126/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació de l’Institut Ramon Llull i l’Institut del Teatre per a participar en la Quadriennal de Praga del 2019
	314-05127/12
	Formulació: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la participació de Catalunya en la Quadriennal de Praga del 2019
	314-05128/12
	Formulació: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el p de selecció de programes i participants en la Quadriennal de Praga del 2019
	314-05129/12
	Formulació: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la durada del procediment de selecció de programes i participants en la Quadriennal de Praga del 2019
	314-05130/12
	Formulació: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la Comissió Interdepartamental sobre Despoblament Rural
	314-05131/12
	Formulació: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions per a invertir en camins públics locals del període 2018-2020
	314-05132/12
	Formulació: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les fiances per lloguer de finques urbanes del període 2015-2018
	314-05133/12
	Formulació: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la convocatòria de la reunió entre el delegat del Govern i el Comitè Executiu de la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell
	314-05134/12
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assistència de membres de l’equip d’Esquerra Republicana de Catalunya a Sabadell (Vallès Occidental) a la reunió entre el delegat del Govern i el Comitè Executiu de la Cambra Oficial de Comerç i Indústria 
	314-05135/12
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri de la Delegació del Govern a Barcelona per a designar els assistents 
a les reunions amb entitats i les trobades institucionals
	314-05136/12
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de trobades institucionals i reunions de la Delegació del Govern a Barcelona amb entitats en què hi ha hagut membres externs a la Delegació
	314-05137/12
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el costum de convidar a les trobades institucionals representants dels partits polítics que donen li donen suport
	314-05138/12
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els serveis que la Fundació Sant Hospital, de la Seu d’Urgell (Alt Urgell), té contractats a la Cooperativa Pediàtrica dels Pirineus
	314-05139/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gestió i els comptes de la Cooperativa Pediàtrica dels Pirineus
	314-05140/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el sistema informàtic de la borsa de treball de l’Institut Català de la Salut
	314-05141/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els problemes informàtics del sistema de la borsa de treball de l’Institut Català 
de la Salut
	314-05142/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data des de la qual el sistema informàtic de la borsa de treball de l’Institut Català de la Salut conté errors
	314-05143/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors de la sanitat afectats pels problemes del sistema informàtic de la borsa de treball de l’Institut Català de la Salut
	314-05144/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius dels problemes informàtics del sistema de la borsa de treball de l’Institut Català de la Salut
	314-05145/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a solucionar els problemes informàtics del sistema 
de la borsa de treball de l’Institut Català de la Salut
	314-05146/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera de garantir als professionals sanitaris que són a la borsa de treball de l’Institut Català de la Salut i que les puntuacions que hi figuren són correctes
	314-05147/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de queixes relatives als errors del sistema informàtic de la borsa 
de treball de l’Institut Català de la Salut
	314-05148/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’empresa que gestiona el sistema informàtic de la borsa de treball de l’Institut Català de la Salut
	314-05149/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a modificar i millorar el sistema informàtic de la borsa de treball de l’Institut Català de la Salut
	314-05150/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la introducció de les qualificacions dels alumnes dels centres públics de primària i secundària al programa informàtic Esfera
	314-05151/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els problemes del programa informàtic Esfera durant el curs 2018-2019
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