
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte per a instal·lar un di-
pòsit controlat de residus industrials de classe II a Riba-roja d’Ebre (Ribera d’Ebre)
314-04605/12
Resposta del Govern 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de les normatives 
ambientals, urbanístiques i de l’aigua en el projecte per a instal·lar un dipòsit con-
trolat de residus industrials de classe II a Riba-roja d’Ebre (Ribera d’Ebre)
314-04606/12
Resposta del Govern 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat dels abocadors de 
Flix i Tivissa, i del projecte per a instal·lar un dipòsit controlat de residus industrials 
de classe II a Riba-roja d’Ebre (Ribera d’Ebre) amb els objectius de la candidatura 
per a declarar reserva de la biosfera de la UNESCO les Terres de l’Ebre
314-04607/12
Resposta del Govern 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions mantingudes amb les 
entitats que rebutgen el projecte per a instal·lar un dipòsit controlat de residus in-
dustrials de classe II a Riba-roja d’Ebre (Ribera d’Ebre)
314-04608/12
Resposta del Govern 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posició de la Confederació Hi-
drogràfica de l’Ebre amb relació al projecte per a instal·lar un dipòsit controlat de 
residus industrials de classe II a Riba-roja d’Ebre (Ribera d’Ebre)
314-04609/12
Resposta del Govern 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de suspendre la llicèn-
cia d’obres del projecte per a instal·lar un dipòsit controlat de residus industrials de 
classe II a Riba-roja d’Ebre (Ribera d’Ebre)
314-04610/12
Resposta del Govern 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures del Departament d’In-
terior per a pal·liar l’increment del nombre de víctimes de violència de gènere
314-04717/12
Resposta del Govern 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’accident a l’empresa Carburos 
Metálicos, de la Pobla de Mafumet (Tarragonès), el 31 de maig de 2019
314-04737/12
Resposta del Govern 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos mobilitzats per a aten-
dre l’emergència per la fuita d’amoníac a l’empresa Carburos Metálicos, del polígon 
Nord de Tarragona
314-04738/12
Resposta del Govern 20
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’ajuntaments que s’han 
adherit a l’Acord marc per a l’adquisició d’habitatges provinents del tanteig i el re-
tracte
314-04903/12
Resposta del Govern 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’entitats socials que han 
sol·licitat l’acreditació per a adherir-se a l’Acord marc per a l’adquisició d’habitatges 
provinents del tanteig i el retracte
314-04904/12
Resposta del Govern 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges adquirits 
pels ajuntaments amb préstecs bonificats
314-04905/12
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges adquirits 
per les entitats socials amb préstecs bonificats
314-04906/12
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució dels ingressos gene-
rats per la taxa turística el 2018
314-05037/12
Resposta del Govern 24

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 si el Departament 
d’Educació va donar permís a la Plataforma per la Llengua per a fer una recerca en 
cinquanta centres educatius
311-01057/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el fet que una entitat 
privada s’estigui a l’hora de l’esbarjo en cinquanta centres escolars sense explicar 
al professorat ni a les famílies l’objectiu de la seva recerca
311-01058/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la manca d’ètica d’una 
entitat privada subvencionada per la Generalitat que s’està a l’hora de l’esbarjo en 
cinquanta centres escolars sense explicar al professorat ni a les famílies l’objectiu 
de la seva recerca
311-01059/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el posicionament de 
la consellera d’Empresa i Coneixement arran de les declaracions del president de 
la Cambra de Comerç de Barcelona respecte a la tornada de les empreses que van 
canviar la seu social
311-01060/12
Anunci: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si la consellera d’Em-
presa i Coneixement dona suport a una declaració unilateral d’independència com 
a resposta a una eventual sentència condemnatòria contra els polítics acusats de 
rebel·lió i altres delictes
311-01061/12
Anunci: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a evi-
tar que la Cambra de Comerç de Barcelona fomenti accions de boicot comercial
311-01062/12
Anunci: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu pel qual es va 
imposar sense consens el vot electrònic en les eleccions a les cambres de comerç
311-01063/12
Anunci: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs 29
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu pel qual es 
va imposar el vot electrònic en les eleccions a la Cambra de Comerç de Barcelona
311-01064/12
Anunci: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els requeriments a la 
empresa encarregada del sistema de vot emprat en les eleccions a les cambres de 
comerç arran de les denúncies d’irregularitats
311-01065/12
Anunci: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions previs-
tes arran de les denúncies d’irregularitats en les eleccions a la Cambra de Comerç 
de Barcelona
311-01066/12
Anunci: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el sotmetiment de la 
Cambra de Comerç de Barcelona a l’Assemblea Nacional Catalana
311-01067/12
Anunci: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el fet que l.òrgan de go-
vern de la Cambra de Comerç de Barcelona doni suport a una campanya de boicot 
a diverses empreses catalanes
311-01068/12
Anunci: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el posicionament de 
la consellera d’Empresa i Coneixement davant l’anunci d’un acord amb l’Assemblea 
Nacional Catalana, que reclama la via unilateral tot i el perjudici que podria causar 
a les empreses catalanes
311-01078/12
Anunci: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els casos de professo-
res interines no renovades arran d’un embaràs
311-01079/12
Anunci: Carles Riera Albert, del SP CUP-CC 33

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les condicions de treball dels em-
pleats de l’empresa Selvafil, de Maçanet de la Selva
314-05233/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el proveïment d’aigua del projecte 
de Hard Rock
314-05234/12
Formulació: Lucas Silvano Ferro Solé, juntament amb una altra diputada del GP CatECP 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de recuperació de 
cabals del riu Siurana
314-05235/12
Formulació: Lucas Silvano Ferro Solé, juntament amb una altra diputada del GP CatECP 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el termini de finalització de la con-
cessió d’aigua als regants de Riudecanyes (Baix Camp)
314-05236/12
Formulació: Lucas Silvano Ferro Solé, juntament amb una altra diputada del GP CatECP 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les alternatives de proveïment d’ai-
gua de Reus (Baix Camp) i l’Alt Camp
314-05237/12
Formulació: Lucas Silvano Ferro Solé, juntament amb una altra diputada del GP CatECP 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions de control i segui-
ment de continguts dels dispositius informàtics de fiscals i jutges
314-05238/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 36
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat de l’allotjament 
en servidors de la Generalitat de les dades dels procediments judicials amb la in-
dependència judicial
314-05239/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat de l’allotjament 
de les dades dels procediments judicials en servidors de la Generalitat amb la pro-
tecció de dades
314-05240/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat d’allotjar les dades 
dels procediments judicials en servidors del poder judicial
314-05241/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el lloguer de l’edifici Cíclope, 
d’Igualada (Anoia)
314-05242/12
Formulació: Pol Gibert Horcas,  juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari de les obres d’adequa-
ció de l’edifici del Servei d’Ocupació de Catalunya a Igualada (Anoia)
314-05243/12
Formulació: Pol Gibert Horcas,  juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost de les obres d’ade-
quació de l’edifici del Servei d’Ocupació de Catalunya a Igualada (Anoia)
314-05244/12
Formulació: Pol Gibert Horcas,  juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posada en marxa de la seu del 
Servei d’Ocupació de Catalunya a Igualada (Anoia)
314-05245/12
Formulació: Pol Gibert Horcas,  juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el malestar dels treballadors del 
Servei d’Ocupació de Catalunya a l’Anoia per les condicions de treball a l’edifici actual
314-05246/12
Formulació: Pol Gibert Horcas,  juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis en l’estructura del De-
partament de Salut
314-05247/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius dels canvis en l’estruc-
tura del Departament de Salut
314-05248/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment de places causat pels 
canvis en l’estructura del Departament de Salut
314-05249/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les implicacions dels canvis en 
l’estructura del Departament de Salut
314-05250/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’àrees bàsiques de sa-
lut que incorporen els determinants socials en llur finançament
314-05251/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les àrees bàsiques de salut que 
incorporen els determinants socials en llur finançament
314-05252/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 44
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els comptes on s’ingressen les 
aportacions als centres educatius que usen el programa Esfera@
314-05253/12
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el romanent de reserva dels cen-
tres educatius gestionat amb el programa Esfera@
314-05254/12
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incentivació de l’increment de 
les quotes cobrades a les famílies en els centres educatius
314-05255/12
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat de sufragar amb el 
fons comú les obres i el manteniment dels centres educatius que usen el progra-
ma Esfera@
314-05256/12
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Pla d’igualtat de gènere 2019-2023
314-05257/12
Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, juntament amb una altra diputada del GP Cs 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’expedient de contractació i els 
informes d’activitat del centre d’acollida de menors Balquer, del Masnou (Maresme)
314-05258/12
Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’expedient de contractació i els 
informes d’activitat del centre d’acollida de menors Terres de l’Ebre, d’Amposta 
(Montsià)
314-05259/12
Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’expedient de contractació i els 
informes d’activitat del centre d’acollida de menors Mas Pinyols
314-05260/12
Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’expedient de contractació i els 
informes d’activitat del centre d’acollida de menors Mirabolà 1, de Sant Feliu de 
Llobregat (Baix Llobregat)
314-05261/12
Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’expedient de contractació i els 
informes d’activitat del centre d’acollida de menors Mirabolà 2, de Sant Feliu de 
Llobregat (Baix Llobregat)
314-05262/12
Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’expedient de contractació i els in-
formes d’activitat del centre d’acollida de menors Pedraforca, de Gironella (Berguedà)
314-05263/12
Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’expedient de contractació i els 
informes d’activitat del centre d’acollida de menors Rigel, d’Altafulla (Tarragonès)
314-05264/12
Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’expedient de contractació i els in-
formes d’activitat del centre d’acollida de menors Vent de Dalt, de Juneda (Garrigues)
314-05265/12
Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’expedient de contractació i els in-
formes d’activitat del centre d’acollida de menors Xatrac, de Canet de Mar (Maresme)
314-05266/12
Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs 51
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gestió de l’aigua a partir de 
l’acord de la Taula del Ter del 2 d’agost de 2017
314-05267/12
Formulació: Natàlia Sànchez Dipp, del SP CUP-CC 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els plans especials de protecció 
del medi natural i del paisatge dels parcs naturals
314-05268/12
Formulació: Natàlia Sànchez Dipp, del SP CUP-CC 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reivindicacions dels becaris 
de la universitat
314-05269/12
Formulació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de les bones pràc-
tiques sociolaborals en les institucions públiques
314-05270/12
Formulació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació contra el frau laboral en 
el cas dels becaris universitaris
314-05271/12
Formulació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la utilització de becaris per a cobrir 
llocs de treball estructurals de les universitats
314-05272/12
Formulació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la utilització de becaris per a cobrir 
llocs de treball de personal d’administració i serveis de les universitats
314-05273/12
Formulació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la regularització com a treballadors 
dels falsos becaris i el compliment del caràcter formatiu de les beques universitàries
314-05274/12
Formulació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual els descomptes 
a la C-16 només s’aplicaran als vehicles amb Teletac o Satelise a partir del setem-
bre del 2019
314-05275/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la mesura d’aplicar els des-
comptes a la C-16 només als vehicles amb Teletac o Satelise és un greuge per als 
ciutadans del Bages
314-05276/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de vehicles que gaudei-
xen de bonificacions a la C-16 i que tenen Teletac o Satelise
314-05277/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha reclamat a l’empresa Autema 
que reconsideri la decisió d’aplicar descomptes a la C-16 només a vehicles amb 
Teletac o Satelise
314-05278/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es replanteja la decisió d’aplicar 
descomptes a la C-16 només a vehicles amb Teletac o Satelise
314-05279/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual alguns trams 
d’autopistes són gratuïts
314-05280/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 60



BOPC 401
2 d’agost de 2019

Taula de contingut 7

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un greuge comparatiu 
entre els ciutadans de Manresa (Bages) i els de Girona pel que fa als descomptes 
a les autopistes
314-05281/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els ciutadans del Bages no me-
reixen la mateixa consideració que els de Girona
314-05282/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estudi de mesures alternatives per 
a aplicar descomptes a les autopistes
314-05283/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb el Consell Co-
marcal del Bages per l’aplicació de descomptes a les autopistes
314-05284/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desdoblament de la C-55
314-05285/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de l’obligació d’ai-
xecar les barreres de peatge de la C-16 en cas d’accident a la C-55
314-05286/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de col·lapse del servei 
d’urgències de l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi
314-05287/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mitjana de pacients per infermer 
del servei d’urgències de l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi
314-05288/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps d’espera dels pacients 
d’urgències per a accedir a un llit a l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi
314-05289/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de llits que es tancaran 
a l’estiu a l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi
314-05290/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’anul·lació d’operaci-
ons arran del tancament de llits durant l’estiu a l’Hospital de Sant Joan Despí Moi-
sès Broggi
314-05291/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de tancament de quirò-
fans durant l’estiu a l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi
314-05292/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la repercussió del tancament de 
llits durant l’estiu en la situació de col·lapse del servei d’urgències de l’Hospital de 
Sant Joan Despí Moisès Broggi
314-05293/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a solucionar la 
situació de col·lapse del servei d’urgències de l’Hospital de Sant Joan Despí Moi-
sès Broggi
314-05294/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 70
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors de l’Hos-
pital de Sant Joan Despí Moisès Broggi que han marxat a treballar a altres centres
314-05295/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació laboral del personal de 
l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi
314-05296/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a millorar la situa-
ció laboral del personal de l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi
314-05297/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos previstos per a so-
lucionar la situació de col·lapse del servei d’urgències de l’Hospital de Sant Joan 
Despí Moisès Broggi
314-05298/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a visites i ope-
racions de l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi
314-05299/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de finques comprades 
per l’Incasòl a l’Alt Camp
314-05300/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús a què pensa destinar les fin-
ques comprades per l’Incasòl a l’Alt Camp
314-05301/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’Estudi sociolingüístic als patis 
d’escoles i instituts de zones urbanes de Catalunya de la Plataforma per la Llengua
314-05302/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autorització a la Plataforma per 
la Llengua per a accedir als patis de les escoles per a fer l’Estudi sociolingüístic als 
patis d’escoles i instituts de zones urbanes de Catalunya
314-05303/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació en el disseny de 
l’Estudi sociolingüístic als patis d’escoles i instituts de zones urbanes de Catalunya 
de la Plataforma per la Llengua
314-05304/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació als equips directius 
dels centres docents on es va fer l’Estudi sociolingüístic als patis d’escoles i insti-
tuts de zones urbanes de Catalunya de la Plataforma per la Llengua
314-05305/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació als ajuntaments dels 
municipis on es va fer l’Estudi sociolingüístic als patis d’escoles i instituts de zones 
urbanes de Catalunya de la Plataforma per la Llengua
314-05306/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació a les famílies dels 
alumnes dels centres on es va fer l’Estudi sociolingüístic als patis d’escoles i insti-
tuts de zones urbanes de Catalunya de la Plataforma per la Llengua
314-05307/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 77



BOPC 401
2 d’agost de 2019

Taula de contingut 9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la vulneració del dret de protecció 
dels infants arran de l’elaboració de l’Estudi sociolingüístic als patis d’escoles i ins-
tituts de zones urbanes de Catalunya de la Plataforma per la Llengua
314-05308/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la necessitat d’articular protocols 
per a garantir la protecció dels drets de l’infant davant d’estudis i investigacions 
fets en centres educatius
314-05309/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’emprendre accions 
contra la Plataforma per la Llengua arran de l’elaboració de l’Estudi sociolingüístic 
als patis d’escoles i instituts de zones urbanes de Catalunya
314-05310/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la renovació de l’aeri de Montserrat
314-05311/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la continuïtat dels tractaments con-
tra l’eruga processionària al Berguedà
314-05312/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment i l’actuació contra 
l’eruga del boix
314-05313/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts per a millores forestals 
atorgats al Bages, el Berguedà, el Solsonès i el Moianès en el període 2014-2018
314-05314/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la voluntat de crear una delegació 
del Govern a Manresa
314-05315/12
Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el flux de vehicles de la C-55 al 
tram sud del Bages en el període 2016-2018
314-05316/12
Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a resoldre l’ac-
cidentalitat del tram sud de la carretera C-55
314-05317/12
Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adjudicació i execució de les obres 
de prolongació del tram Berga - Túnel del Cadí de la C-16
314-05318/12
Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de les obres de prolongació 
del tram Berga - Túnel del Cadí de la C-16
314-05319/12
Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’entrada en funciona-
ment del tram Berga - Túnel del Cadí de la C-16
314-05320/12
Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la represa de les obres de cons-
trucció de la primera fase del polígon comarcal d’Olvan (Berguedà)
314-05321/12
Formulació: Alícia Romero Llano, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 84
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la finalització de les obres de cons-
trucció de la primera fase del polígon comarcal d’Olvan (Berguedà)
314-05322/12
Formulació: Alícia Romero Llano, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts per a la restauració de 
monuments atorgats al Bages, el Berguedà, el Solsonès i el Moianès en el període 
2014-2018
314-05323/12
Formulació: Rafel Bruguera Batalla, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts per a preservar i restaurar 
colònies industrials dels rius Llobregat, Ter i Anoia en el període 2015-2018
314-05324/12
Formulació: Rafel Bruguera Batalla, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació dels antics centres 
d’acollida turística de Sallent i Berga
314-05325/12
Formulació: Rafel Bruguera Batalla, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la titularitat dels antics centres 
d’acollida turística de Sallent i Berga
314-05326/12
Formulació: Rafel Bruguera Batalla, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’ús dels antics centres 
d’acollida turística de Sallent i Berga
314-05327/12
Formulació: Rafel Bruguera Batalla, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels antics centres d’aco-
llida turística de Sallent i Berga
314-05328/12
Formulació: Rafel Bruguera Batalla, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació de personal i de vehicles 
de les comissaries dels Mossos d’Esquadra de Manresa, Berga i Solsona
314-05329/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació de personal i de vehicles 
de la Delegació del Govern a la Catalunya Central
314-05330/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació de personal i de vehicles 
dels parcs de bombers del Bages, el Berguedà, el Solsonès i el Moianès
314-05331/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la millora dels parcs de bombers 
del Bages, el Berguedà, el Solsonès i el Moianès
314-05332/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el trasllat de la Sala de Comanda-
ment dels Mossos d’Esquadra de Manresa (Bages) a Reus (Baix Camp)
314-05333/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat de desmantellar la 
Sala de Comandament dels Mossos d’Esquadra de Manresa (Bages)
314-05334/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a solucionar el 
problema de climatització dels jutjats de Sabadell (Vallès Occidental)
314-05335/12
Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, del GP PSC-Units 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la creació d’una oficina d’atenció 
a les víctimes de terrorisme
314-05336/12
Formulació: Marc Parés Franzi, del GP CatECP 91
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les funcions de l’oficina d’atenció 
a les víctimes de terrorisme
314-05337/12
Formulació: Marc Parés Franzi, del GP CatECP 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos humans i pressupos-
taris de l’oficina d’atenció a les víctimes de terrorisme
314-05338/12
Formulació: Marc Parés Franzi, del GP CatECP 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de construcció de l’Es-
cola La Serreta, de Santpedor (Bages)
314-05339/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 92
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte per a 
instal·lar un dipòsit controlat de residus industrials de classe II a 
Riba-roja d’Ebre (Ribera d’Ebre)
314-04605/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 43657 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-04605/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-04606/12 a 314-
04610/12.

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

Mitjançant Resolució de data 15 de març de 2012 es va atorgar l’autorització am-
biental amb declaració d’impacte ambiental a l’empresa Urbaser, SA. per al projecte 
d’un centre de valorització i disposició de residus de classe II (residus no perillosos), 
emplaçat al paratge Les Valls, als polígons 19, 20 i 21 del terme municipal de Ri-
ba-roja d’Ebre. Expedient: EA20100026.

Posteriorment es va actualitzar amb la Resolució del Secretari de Medi Ambient 
i Sostenibilitat de data 24 de gener de 2014 d’actualització de l’autorització ambien-
tal per tal de donar conformitat a la Disposició transitòria 1a de la Llei 5/2013, d’11 
de juny, per la qual es modifica la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control 
integrats de la contaminació (DEI).

Aquesta autorització ambiental es va prorrogar per Resolució del Secretari de 
Medi Ambient i Sostenibilitat d’1de febrer de 2016, per la qual s’atorga a l’empresa 
Urbaser, SA una pròrroga de 4 anys de la vigència de l’autorització ambiental inte-
grada amb declaració d’impacte ambiental, i del termini per realitzar la comunica-
ció d’inici de l’activitat, per tal que l’establiment sigui incorporat al Pla d’Inspecció 
Ambiental Integrada de Catalunya i que l’òrgan competent programi una primera 
inspecció ambiental integrada de l’establiment, a executar en el termini màxim d’un 
any. Aquesta es comptabilitzarà a partir de 17 de juliol 2015, data a partir de la qual 
ha sol·licitat la prorroga que finalitza el 17/07/19. Expedient EA20100026.

Així mateix, per Resolució de data 27 de setembre de 2018, s’incorpora una 
modificació no substancial a l’autorització ambiental atorgada consistent en els se-
güents canvis; reducció de les dimensions i de la capacitat de tractament de la nau 
de valorització, reducció de les zones de serveis i oficines, eliminació d’una de les 
bàscules previstes. En la tramitació d’aquest expedient no es van rebre al·legacions. 
Expedient E1CNS180009.

Dins del tràmit de l’autorització ambiental de l’activitat i amb caràcter previ a 
la resolució de la mateixa, la Ponència Ambiental, d’acord amb les previsions de la 
Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i avaluació ambiental d’activitats, va 
formular la Declaració d’impacte ambiental del projecte en sentit favorable
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Totes les activitats que es desenvolupen en un territori estan sotmeses al com-
pliment de les normatives ambientals, als efectes de la protecció de la salut de les 
persones i que siguin compatibles amb el medi on s’implanten.

Pel que fa a la posició de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), en base 
a les comunicacions rebudes a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi 
Climàtic en dates 14 de març, 2 d’abril i 8 d’abril de 2019, que fan referència a l’au-
torització ambiental integrada, el Departament de Territori i Sostenibilitat mitjan-
çant Resolució de 15 d’abril de 2019 ha iniciat el procediment de revisió anticipada 
de l’autorització ambiental integrada de l’empresa Lestaca Proyectos, SL (abans Ur-
baser, SA expedient EA20100026), per a l’exercici d’una activitat de centre de valo-
rització i disposició de residus de classe II, ubicat al terme municipal de Riba-roja 
d’Ebre.

Aquest expedient es troba en tràmit.
Per últim, cal assenyalar que la llicència d’obres és una competència municipal. 

Per tant, El Govern no pot suspendre la llicència d’obres municipal ni impedir la 
construcció de la instal·lació industrial atès que disposa d’un títol habilitant, si prè-
viament no s’impugna la llicència esmentada en la via contenciosa administrativa.

D’acord amb la legislació urbanística vigent, la Direcció General d’Urbanisme 
pot instar la incoació d’expedients de revisió de llicències municipals mitjançant 
petició raonada efectuada a l’ajuntament. Si les obres autoritzades estan en curs 
d’execució, l’òrgan competent per acordar la incoació de l’expedient de revisió ha de 
suspendre l’executivitat de l’acte administratiu i ordenar la paralització immediata 
de les obres iniciades a l’empara d’aquest acte.

Pel que fa a les obres per a la construcció d’un centre de valorització i disposició 
de classe II al paratge de les Valls, el Servei de Protecció de la Legalitat està analit-
zant la llicència atorgada el 4 d’abril de 2019 per l’ajuntament de Riba-roja d’Ebre, 
en relació amb la seva adequació al planejament i als requisits que han de complir 
l’atorgament de llicències.

Finalment, informar que s’han mantingut diverses reunions amb els represen-
tants institucionals del territori i les plataformes.

Barcelona, 24 de juliol de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de les 
normatives ambientals, urbanístiques i de l’aigua en el projecte per 
a instal·lar un dipòsit controlat de residus industrials de classe II a 
Riba-roja d’Ebre (Ribera d’Ebre)
314-04606/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 43657 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04605/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat 
dels abocadors de Flix i Tivissa, i del projecte per a instal·lar un 
dipòsit controlat de residus industrials de classe II a Riba-roja d’Ebre 
(Ribera d’Ebre) amb els objectius de la candidatura per a declarar 
reserva de la biosfera de la UNESCO les Terres de l’Ebre
314-04607/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 43657 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04605/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions 
mantingudes amb les entitats que rebutgen el projecte per a instal·lar 
un dipòsit controlat de residus industrials de classe II a Riba-roja 
d’Ebre (Ribera d’Ebre)
314-04608/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 43657 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04605/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posició de la 
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre amb relació al projecte per a 
instal·lar un dipòsit controlat de residus industrials de classe II a 
Riba-roja d’Ebre (Ribera d’Ebre)
314-04609/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 43657 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04605/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
suspendre la llicència d’obres del projecte per a instal·lar un dipòsit 
controlat de residus industrials de classe II a Riba-roja d’Ebre 
(Ribera d’Ebre)
314-04610/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 43657 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04605/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures del 
Departament d’Interior per a pal·liar l’increment del nombre de 
víctimes de violència de gènere
314-04717/12

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 43380 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

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 314-04717/12, us in-
formo del següent:

Les actuacions policials amb víctimes de violència masclista, domèstica i altres 
víctimes vulnerables es focalitzen de manera transversal i des de les vessants de 
la prevenció, la detecció, l’atenció, el seguiment i la protecció d’aquestes víctimes.

En concret, les actuacions comprenen tant el treball preventiu, orientat a aques-
tes víctimes, com totes aquelles accions dutes a terme des del moment en què es té 
notícia que una persona pot ser o és víctima de violència masclista i/o domèstica, 
fins el moment en què finalitza el seguiment del seu cas per risc policial no apreciat. 
La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME), amb motiu del procés 
d’atenció a les víctimes de violència masclista, domèstica i altres víctimes vulnera-
bles, realitza les actuacions policials següents:

– Preservar la integritat física de la víctima i acompanyar-la a un centre sanitari 
o gestionar l’assistència sanitària, quan sigui necessari.

– Els Grups d’Atenció a la Víctima (GAV), que són les unitats de la PG-ME amb 
formació especialitzada per realitzar atenció i seguiment a víctimes de violència 
masclista, domèstica i altres víctimes vulnerables, realitzen atenció, informació i 
assessorament a les víctimes sobre els drets i les accions que poden emprendre i 
sobre els organismes a on poden acudir per exercir aquests drets. Els funcionaris 
de la PG-ME adscrits als GAV estan en contacte amb els diversos professionals del 
territori que intervenen en l’abordatge del fenomen de la violència masclista i do-
mèstica establint protocols d’actuació i fluxos de comunicació per coordinar les in-
tervencions d’una forma integral. Una altra de les tasques que assumeixen els GAV 
és el contacte amb les víctimes i el seguiment dels casos de manera individualitza-
da, per garantir la seva seguretat i el compliment de mesures que l’autoritat judicial 
hagi pogut determinar.

– L’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) és el servei de la PG-ME instal·lat en 
cada una de les seves comissaries i que té com a funció principal recollir totes les 
denúncies d’àmbit penal presentades per la ciutadania. En qualsevol cas, les denún-
cies relacionades amb els àmbits de la violència masclista, domèstica i altres vícti-
mes vulnerables sempre es deriven posteriorment al GAV de referència per al seu 
assessorament, derivació a altres serveis, si escau, i seguiment individualitzat.

– Si la víctima no desitja denunciar els fets, es posen en coneixement de l’autori-
tat judicial competent d’ofici, i s’informa a la víctima d’aquest fet i del procediment 
a seguir en aquests casos. En determinades tipologies penals cal necessàriament la 
denúncia prèvia de la víctima i, en altres, es requereix que la víctima presenti que-
rella. No obstant, en tots aquests casos, malgrat no es compti amb la denúncia de la 
víctima i/o amb independència que es presenti o no querella per la seva part, la PG-
ME dirigeix ofici informatiu a l’autoritat judicial competent, amb tota la informació 
que s’hagi esbrinat. A més, es fan les diligències o gestions preventives d’assegura-
ment de prova que siguin necessàries.

– Quan la víctima està en condicions de denunciar els fets, se la informa dels 
seus drets i del dret a sol·licitar assistència jurídica especialitzada gratuïta (d’acord 
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amb el previst amb la Llei 1/1996, de 10 de gener, d’assistència jurídica gratuïta) de 
forma immediata o bé designar un advocat de la seva elecció. Si ho sol·licita, es re-
quereix la presència de l’advocat de torn d’ofici perquè l’assisteixi en la seu policial 
i/o judicial (del torn específic de violència domèstica/de gènere, si en el partit judi-
cial se’n disposa). Finalment, s’informa del dret a sol·licitar una Ordre de Protecció 
d’acord amb l’article 62 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures 
de protecció integral contra la violència de gènere i l’article 544.ter de LECr, apar-
tats 1 i 2, que regulen la petició i el seu tràmit; o altres mesures de protecció.

– En cas que la víctima sigui estrangera no comunitària en situació administrati-
va irregular a Espanya, se la informa dels drets que l’assisteixen d’acord amb la Llei 
orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la 
seva integració social.

– La PG-ME acompanya, si cal, la dona i llurs filles o fills al lloc d’acolliment 
d’urgència de referència, sempre que aquesta no disposi de cap altre domicili que 
pugui garantir la seva seguretat.

– En tots els casos les víctimes són informades dels altres serveis i recursos 
assistencials que disposa per adreçar-s’hi.

– La PG-ME informa a la víctima de les mesures d’autoprotecció que pot adop-
tar segons el nivell de risc que presenti, valorant sempre l’especificitat de cada cas 
en particular.

– La PG-ME activa el servei d’acompanyament a víctimes de les Oficines d’Aten-
ció a la Víctima del Departament de Justícia perquè les acompanyin en seu judicial 
en el moment de la seva declaració. Aquest acompanyament representa un suport 
emocional i psicològic i pot ésser activat just després de la denúncia i durant el se-
guiment policial que es realitza a la víctima.

Pel que fa a la prevenció i la detecció, la PG-ME realitza accions de sensibilitza-
ció a la ciutadania a través de presentacions i xerrades per crear espais de reflexió 
sobre què és la violència masclista i domèstica i com es detecta. Aquestes presenta-
cions estan adreçades a la comunitat, programes per a joves, col·laboració amb or-
ganitzacions i entitats assistencials, etc. L’objectiu principal és la sensibilització, per 
tal de generar canvis i modificacions a l’imaginari social que permetin avançar cap 
a l’eradicació de la violència masclista i domèstica.

La PG-ME també col·labora i participa en circuits territorials, taules locals i co-
marcals, així com en comissions específiques, que tenen com a finalitat establir una 
intervenció coordinada entre tots els operadors de la xarxa, establint protocols d’ac-
tuació i fluxos de comunicació per coordinar les intervencions d’una forma integral.

La PG-ME també participa en diversos grups de treball que s’originen a partir de 
la creació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, per l’eradicació de la violència masclista 
i de la Llei de la creació de l’Observatori de Violència de Gènere a través del Decret 
52/2017, de 6 de juny. Aquests grups de treball són d’interès en l’anàlisi de les causes 
i les conseqüències de la violència masclista i en el desenvolupament d’estratègies 
per abordar els diferents àmbits de la violència masclista.

Quant a l’atenció a la víctima, la PG-ME realitza la instrucció de les diligències 
policials, informació de drets de la víctima i la sol·licitud de l’ordre de protecció i fa 
tramesa a l’autoritat judicial/Fiscalia corresponent. Així mateix, a les víctimes de 
violència masclista en l’àmbit de la parella /ex parella (violència de gènere) la PG-
ME realitza la valoració policial del risc de la víctima a través de la qual s’assigna 
un nivell de risc que pot ser no apreciat, baix, mitjà, alt o molt alt.

En els casos en què el resultat de la valoració policial del risc sigui mitjà, alt o 
molt alt, la PG-ME ofereix a la víctima la possibilitat de ser alertant qualificada del 
CAT 112 a través de l’aplicació mòbil My112.

Les característiques principals de l’app My112 són:
– És per totes les víctimes majors i menors d’edat que hagin interposat una de-

núncia en l’àmbit de la violència de gènere i/o domèstica i tenen un nivell de risc 
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mitjà, alt o molt alt, amb independència que acceptin o no mesures de seguiment 
i/o protecció policials i que tinguin o no concedides mesures judicials de protecció 
o de Fiscalia.

– Serveix per alertar d’una situació d’emergència i permet donar una resposta 
policial més ràpida.

– Facilita la geolocalització de la víctima de forma automàtica.
A data 18 de juny de 2019 hi ha un total de 268 víctimes de violència masclista 

de risc mitjà, alt o molt alt que han acceptat el servei del CAT112 i, per tant, són 
alertants qualificades de l’app My112.

A banda de tots els mecanismes exposats que gestiona la PG-ME, també cal 
esmentar la col·laboració de les policies locals arreu del territori en el marc dels 
mecanismes de detecció seguiment i protecció de les víctimes, la intervenció en al-
tres organismes de caràcter institucional, el funcionament del Servei d’Informació 
i Atenció a la Víctima (SIAV) que serveix per enfortir les polítiques de seguretat 
incidint en la política de recuperació, reparació i reconstrucció, els grups de treball 
constituïts en el marc de la lluita contra la violència de gènere, les reunions de tre-
ball amb l’Institut Català de les Dones, així com qualsevol altra relació amb entitats 
o organismes públics i del teixit associatiu que tinguin un interès per pal·liar l’incre-
ment del nombre de víctimes de violència de gènere.

Per últim, informar que actualment s’està elaborant el Pla integral contra la vio-
lència masclista, que farà especial èmfasi en l’àmbit de les violències sexuals. Es 
preveu que estigui acabat el quart trimestre d’aquest any. En aquest Pla es recolliran 
accions per lluitar contra les diverses formes de violència masclista i, entre elles, 
s’hi inclouran les actuacions destinades en concret a lluitar contra la violència mas-
clista en l’àmbit de la parella o exparella.

Així mateix, hi ha el projecte d’actualitzar els materials que utilitza el cos de 
Mossos d’Esquadra en les xerrades que portar a terme a les escoles o a les sessions 
informatives amb entitats, destinades a fer prevenció en matèria de violència mas-
clista. Actualment ja disposa de materials sobre la temàtica de la ciberviolència 
masclista i la violència sexual entre les persones més joves, i queden pendents de 
realitzar altres materials que recullin les diferents modalitats de la violència mas-
clista, entre elles la que es produeix en l’àmbit de la parella i l’exparella.

Barcelona, 18 de juliol de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’accident a 
l’empresa Carburos Metálicos, de la Pobla de Mafumet (Tarragonès), 
el 31 de maig de 2019
314-04737/12

Proponent: Maria Sirvent Escrig, del SP CUP-CC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 43381 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

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 314-04737/12, us in-
formo del següent:

El Departament d’Interior va activar la fase d’emergència del Pla d’Emergència 
Exterior del Sector Químic de Catalunya, Plaseqcat, d’acord als criteris operatius 
fixats al mateix pla.
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Actualment s’està realitzant l’avaluació dels processos de resposta del sistema 
de protecció civil amb motiu d’aquest accident, amb la previsió de participació de 
tots els organismes implicats, incloent serveis d’emergència, organismes reguladors, 
ajuntaments de la zona i la mateixa empresa.

L’avaluació en curs dels processos de resposta establirà si l’empresa va complir 
amb les previsions dels plans i protocols d’actuació en cas d’emergència i si algun 
dels possibles incompliments és susceptible de sanció d’acord a la normativa vigent 
en matèria de protecció civil. Pel que fa a la matèria de seguretat industrial, compe-
tència del Departament d’Empresa i Coneixement, des dels SSTT de Tarragona s’es-
tan duent a terme les diligències de l’expedient informatiu obert arran de l’accident 
de 31 de maig. S’està a l’espera de rebre la documentació complementària requerida 
per decidir la possible obertura d’un expedient sancionador.

Quant a l’elaboració d’algun informe sobre possibles emissions de gasos tòxics, 
d’acord amb les previsions del Plaseqcat, es va activar el Grup de Control Ambiental 
per al sector químic de Tarragona, depenent de la Direcció General de Qualitat Am-
biental i Canvi Climàtic, que va realitzar mesures d’amoníac en l’aire en diferents 
punts a l’entorn de les instal·lacions. S’adjunta una còpia de l’informe.

Pel que fa al motiu causant de l’accident que va generar la fuita, d’acord amb la 
informació facilitada pel Departament d’Empresa i Coneixement en tant que titular 
de la matèria de seguretat industrial, va ser l’incompliment dels protocols de segu-
retat que l’empresa propietària i la subcontracta tenien l’obligació de portar a terme, 
així com deficiències en el disseny del procediment de treball respecte a les feines 
de manteniment. Els treballadors afectats pertanyien a una empresa subcontractada 
per Carburos Metálicos.

Respecte l’abast de la fuita, els Bombers van diluir la quantitat fuitada que va 
quedar continguda al cubeto, que va ser de l’ordre d’uns 600 L.

En relació amb la realització d’un estudi independent sobre la qualitat de l’aire, el 
Departament de Territori i Sostenibilitat disposa al Camp de Tarragona d’onze punts 
que avaluen en temps real tots els contaminants atmosfèrics legislats, més tot un se-
guit d’altres compostos relacionats amb l’activitat de les indústries de la zona com 
són compostos orgànics volàtils (COVs) i hidrocarburs aromàtics policíclics (HAPs). 
En el marc de la Taula de Qualitat de l’Aire al Camp de Tarragona, creada el març 
del 2015, el Departament de Territori i Sostenibilitat, juntament amb altres adminis-
tracions, entitats ecologistes i altres organitzacions del territori, du a terme anual-
ment estudis per a determinar els nivells dels esmentats compostos orgànics volàtils 
i hidrocarburs aromàtics policíclics en aire. Així, a l’any 2017 es van determinar 99 
compostos orgànics volàtils i 19 hidrocarburs aromàtics policíclics (en fase gas i en 
fase particulada). A partir de tots els estudis realitzats, l’any 2018 es van determinar 
24 compostos orgànics volàtils i 16 hidrocarburs aromàtics policíclics (en fase gas i 
en fase particulada). Actualment es manté la vigilància dels nivells de COVs i HAPs 
en la zona del Camp de Tarragona.

Els resultats de la vigilància de l’aire al Camp de Tarragona estan tots dins dels 
paràmetres de qualitat de l’aire fixat per les diferents normatives o l’OMS. Tota la 
documentació relativa als estudis dels nivells de la qualitat de l’aire i el seu impac-
te sobre la Salut estan disponibles a la pàgina web del Departament de Territori i 
Sostenibilitat.

També es disposa de la Comissió per a l’estudi dels efectes de la qualitat de l’ai-
re sobre la salut i el medi ambient a Catalunya, encarregada d’ordenar la informa-
ció existent i determinar quin són els compostos que poden tenir impacte a la salut.

Finalment esmentar que el Departament d’Empresa i Coneixement, mitjançant 
els seus SSTT de Tarragona, va obrir un expedient informatiu per esbrinar si les 
causes de l’accident eren conseqüència d’incompliments de reglaments de seguretat 
industrial. Aquest expedient informatiu encara no ha estat tancat.
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En el moment de l’emergència es va coordinar amb l’empresa l’activació del seu 
protocol d’atenció als familiars dels treballadors, vehiculant les peticions que es po- 
guessin rebre cap a aquest servei, i oferint recursos de suport psico-social que  
poguessin requerir.

Barcelona, 18 de juliol de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos 
mobilitzats per a atendre l’emergència per la fuita d’amoníac a 
l’empresa Carburos Metálicos, del polígon Nord de Tarragona
314-04738/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 43382 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

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 314-04738/12, us 
informo del següent:

Els recursos mobilitzats per atendre l’emergència a què fa referència la pregun-
ta van ser els previstos als plans i protocols de resposta a emergència química; més 
concretament:

– Bombers d’empresa a través dels parcs químics de l’Associació Empresarial 
Química de Tarragona AEQT

– Bombers de la Generalitat de Catalunya
– Mossos d’Esquadra
– Sistema d’Emergències Mèdiques
– Tècnics del grup de control ambiental a Tarragona de la Generalitat de Cata-

lunya
– Agència de Residus de Catalunya
– Agència Catalana de l’Aigua
– Tècnics de Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya
– Tècnics de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya
– Telèfon d’emergències de Catalunya 112
– Servei d’informació de la Generalitat de Catalunya telèfon 012
– Creu Roja
– Servei Meteorològic de Catalunya
– Servei Català de Trànsit
– Serveis 24 h de seguretat i regulació de Renfe, Adif i autopistes
– A més de les policies locals i alcaldies dels ajuntaments de l’entorn de la zona 

de l’empresa: la Pobla de Mafumet, la Secuita, el Morell, els Pallaresos, Vilallon-
ga del Camp, Tarragona, Constantí, els Garidells, el Rourell, la Selva del Camp, la 
Massó, el Catllar i Vallmoll

Barcelona, 18 de juliol de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’ajuntaments que s’han adherit a l’Acord marc per a l’adquisició 
d’habitatges provinents del tanteig i el retracte
314-04903/12

Proponent: Rosa Maria Ibarra Ollé, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 43993 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

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

nya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 314-
04903/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-04904/12 a 314-04906/12.

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

Durant el primer semestre, s’han adherit 119 (municipis i empreses públiques) a 
l’Acord Marc per a l’adquisició d’habitatges provinents del tanteig i retracte mitjan-
çant una línia de préstecs bonificats.

Així mateix, 74 entitats de la Xarxa d’Habitatges i Inserció i Promotors Socials 
han sol·licitat l’acreditació per adherir-se a l’Acord esmentat.

Finalment, s’ha emès 353 resolucions d’adquisició a favor d’ajuntaments i entitats 
socials, amb el desglossament següent: 

Comprador
Resolucions 

emeses

Ajuntament d’Amposta 14

Amposta 14

Ajuntament de Montornès del Vallès 4

Montornès del Vallès 4

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts 5

St. Vicenç dels Horts 5

Ajuntament Girona / Vivendes Girona, SAU 4

Girona 4

Associació Prohabitatge 5

Santa Coloma de Gramenet 1

Terrassa 4

Càritas Diocesana Barcelona 4

Badalona 1

Barcelona 1

L’Hospitalet de Llobregat 2

F. P. Plataforma Educativa 15

Amposta 4

Girona 2

La Canonja 1

Lleida 1

Reus 4

Tortosa 2

Vic 1
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Comprador
Resolucions 

emeses

F.P. Foment de l’Habitatge Social 50

Badalona 5

Barcelona 20

Cornellà de Llobregat 7

L’Hospitalet de Llobregat 8

Sant Adrià del Besòs 1

Santa Coloma de Gramenet 9

F.P. Hàbitat Solidari de Calella 1

Calella 1

F.P. Hàbitat3 21

Badalona 1

Cornellà de Llobregat 1

El Masnou 1

L’Hospitalet de Llobregat 2

Manresa 4

Reus 5

Sabadell 1

Santa Coloma de Gramenet 1

Terrassa 2

Vilafranca del Penedès 2

Vilanova i la Geltrú 1

Fundació Acollida i Esperança 3

Badalona 2

Barcelona 1

Fundació Família i Benestar Social 31

L’Hospitalet de Llobregat 1

Rubí 2

Terrassa 28

Fundació Mambré 13

Badalona 1

Barcelona 2

Cornellà de Llobregat 1

Esplugues de Llobregat 1

L’Hospitalet de Llobregat 3

Manresa 2

Molins de Rei 1

Santa Coloma de Gramenet 2

Fundació Maria Raventós 4

Santa Coloma de Gramenet 4

Fundació Sergi 4

Girona 1

Salt 3

Fundació Tresc 1

Girona 1
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Comprador
Resolucions 

emeses

Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona 68

Barcelona 68

Isil (Assoc. Inserció Soc. i Lab.) 5

Badalona 2

Barcelona 1

Santa Coloma de Gramenet 2

Promusa (Aj. Sant Cugat del Vallès) 6

Sant Cugat del Vallès 6

Sostre Cívic 95

Barcelona 1

Berga 4

Calonge 14

Granollers 5

L’Hospitalet de Llobregat 2

Llinars del Vallès 1

Manresa 13

Martorell 9

Palafrugell 6

Sant Joan de Vilatorrada 5

Tarragona 20

Terrassa 15

Total general 353

Barcelona, 26 de juliol de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’entitats 
socials que han sol·licitat l’acreditació per a adherir-se a l’Acord marc 
per a l’adquisició d’habitatges provinents del tanteig i el retracte
314-04904/12

Proponent: Rosa Maria Ibarra Ollé, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 43993 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04903/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’habitatges adquirits pels ajuntaments amb préstecs bonificats
314-04905/12

Proponent: Rosa Maria Ibarra Ollé, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 43993 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04903/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’habitatges adquirits per les entitats socials amb préstecs bonificats
314-04906/12

Proponent: Rosa Maria Ibarra Ollé, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 43993 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04903/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució dels 
ingressos generats per la taxa turística el 2018
314-05037/12

Proponent: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 43520 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

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 314-05037/12 us in-
formo del següent:

D’acord amb els articles 10 i 11 del Reglament de l’impost sobre les estades en 
establiments turístics (IEET) aprovat pel Decret 141/2017, de 19 de setembre, s’esta-
bleixen dos períodes de liquidació semestrals i dos terminis de presentació i ingrés 
de l’impost, respectivament: liquidació de l’1 d’abril al 30 de setembre, amb pre-
sentació i ingrés entre els dies 1 i 20 d’octubre; i liquidació de l’1 d’octubre al 31 de 
març, amb presentació i ingrés entre els dies 1 i 20 d’abril.

Segons l’article 1 del Decret 161/2013, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el Regla-
ment del Fons per al foment del turisme, aquest quedarà constituït pel conjunt d’in-
gressos obtinguts per l’exacció de l’impost sobre les estades en establiments turístics.

D’altra banda, l’article 48.2 de la Llei 5/2017, de 28 de març, disposa que el Fons 
es dota amb els ingressos obtinguts de l’impost sobre les estades en establiments 
turístics, i l’article 49 determina la destinació dels recursos del Fons que estaran 
distribuïts entre les administracions locals distingint Barcelona, el Consell General 
d’Aran i els Municipis. Finalment, l’article 6.4 del Reglament del Fons per al foment 
del turisme, estableix que els respectius Consells Comarcals gestionen el percentat-
ge del Fons amb destí local en substitució d’aquells ajuntaments la recaptació anual 
per exacció de l’impost dels quals no hagi superat el llindar dels 6.000 euros.

D’acord amb l’anterior, es presenten els ingressos de l’IEET i la distribució del 
Fons del foment del turisme (FFT) corresponents a l’exercici pressupostari 2018, és 
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a dir, les liquidacions dels períodes octubre 2017 - març 2018 i abril - setembre 2018, 
ingressades l’any 2018 els mesos d’abril i octubre, respectivament.

Impost sobre les estades en establiments turístics
Exercici Pressupostari 2018

(octubre 2017 - setembre 2018)     Imports en €

Ingressos IEET 59.288.461,27

Distribució FFT 59.288.461,27 %

Ajuntament de BCN 15.202.809,34 25,6%

Resta d’ajuntaments de Catalunya 14.009.258,63 23,6%

Consells Comarcals de Catalunya. Art.6.5 Decret 161/2013 432.166,13 0,7%

Assignació Conselh Generau d’Aran. Art. 2.c Llei 5/2017 55.458,73 0,1%

Assignació al fons propi de la Generalitat 29.588.768,44 49,9%

Barcelona, 19 de juliol de 2019
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern de la Generalitat de Catalu-

nya i conseller d’Economia i Hisenda
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3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si el 
Departament d’Educació va donar permís a la Plataforma per la 
Llengua per a fer una recerca en cinquanta centres educatius
311-01057/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 43261 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 26.07.2019

A la Mesa de la Comissió d’Educació
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Segons la notícia apareguda a l’Ara, el 18 de juliol de 2019 https://www.ara.cat/
societat/Nomes-converses-alumnes-ESO-catala_0_2272572852.html, l’entitat Pla-
taforma per la Llengua va fer «observacions d’incògnit a 50 centres educatius cata-
lans sense informar ni al professorat ni a les famílies» del veritable objectiu de la 
seva recerca, que era saber les llengües parlades a l’hora de l’esbarjo. Van dir que es 
tractava «d’una activitat lúdica a l’hora de l’esbarjo». Segons aquesta mateixa notí-
cia, Plataforma per la Llengua diu que el Departament d’Ensenyament sí que sabia 
el que farien.

A la Comissió d’Educació del 25 de juny de 2019, aquesta diputada va preguntar 
al Conseller d’Educació sobre aquesta recerca de Plataforma per la Llengua i la seva 
resposta va ser, literalment: 

«A veure, Plataforma per la Llengua no ens ha demanat permís, no li hem donat 
permís; si ens demanés permís, no li donaríem permís. Ja està».

Ateses les diferents versions de Plataforma per la Llengua i el Conseller d’Edu-
cació.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Va mentir el Conseller d’Educació en seu parlamentària? O menteix l’entitat 

Plataforma per la Llengua quan diu que el Departament d’Educació «sabia que ho 
faríem»?

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2019
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el fet 
que una entitat privada s’estigui a l’hora de l’esbarjo en cinquanta 
centres escolars sense explicar al professorat ni a les famílies 
l’objectiu de la seva recerca
311-01058/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 43262 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 26.07.2019

A la Mesa de la Comissió d’Educació
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
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Segons la notícia apareguda a l’Ara, el 18 de juliol de 2019 https://www.ara.cat/
societat/Nomes-converses-alumnes-ESO-catala_0_2272572852.html, l’entitat Pla-
taforma per la Llengua va fer «observacions d’incògnit a 50 centres educatius cata-
lans sense informar ni al professorat ni a les famílies» del veritable objectiu de la 
seva recerca, que era saber les llengües parlades a l’hora de l’esbarjo. Van dir que es 
tractava «d’una activitat lúdica a l’hora de l’esbarjo». Segons aquesta mateixa notí-
cia, Plataforma per la Llengua diu que el Departament d’Ensenyament sí que sabia 
el que farien.

A la Comissió d’Educació del 25 de juny de 2019, aquesta diputada va preguntar 
al Conseller d’Educació sobre aquesta recerca de Plataforma per la Llengua i la seva 
resposta va ser, literalment: 

«A veure, Plataforma per la Llengua no ens ha demanat permís, no li hem donat 
permís; si ens demanés permís, no li donaríem permís. Ja està».

Ateses les diferents versions de Plataforma per la Llengua i el Conseller d’Edu-
cació.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Departament d’Educació envers el fet de que una 

entitat privada romangui a l’hora de l’esbarjo a 50 centres escolars i no expliqui al 
professorat ni a les famílies el veritable objectiu de la seva recerca?

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2019
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
manca d’ètica d’una entitat privada subvencionada per la Generalitat 
que s’està a l’hora de l’esbarjo en cinquanta centres escolars sense 
explicar al professorat ni a les famílies l’objectiu de la seva recerca
311-01059/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 43263 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 26.07.2019

A la Mesa de la Comissió
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Segons la notícia apareguda a l’Ara, el 18 de juliol de 2019 https://www.ara.cat/
societat/Nomes-converses-alumnes-ESO-catala_0_2272572852.html, l’entitat Pla-
taforma per la Llengua va fer «observacions d’incògnit a 50 centres educatius cata-
lans sense informar ni al professorat ni a les famílies» del veritable objectiu de la 
seva recerca, que era saber les llengües parlades a l’hora de l’esbarjo. Van dir que es 
tractava «d’una activitat lúdica a l’hora de l’esbarjo». Segons aquesta mateixa notí-
cia, Plataforma per la Llengua diu que el Departament d’Ensenyament sí que sabia 
el que farien.

A la Comissió d’Educació del 25 de juny de 2019, aquesta diputada va preguntar 
al Conseller d’Educació sobre aquesta recerca de Plataforma per la Llengua i la seva 
resposta va ser, literalment: 

«A veure, Plataforma per la Llengua no ens ha demanat permís, no li hem donat 
permís; si ens demanés permís, no li donaríem permís. Ja està».

Ateses les diferents versions de Plataforma per la Llengua i el Conseller d’Edu-
cació.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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– Quin és el capteniment del Departament d’Educació envers aquesta evident 
manca d’ètica d’una entitat privada subvencionada per la Generalitat de Catalunya?

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2019
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
posicionament de la consellera d’Empresa i Coneixement arran de 
les declaracions del president de la Cambra de Comerç de Barcelona 
respecte a la tornada de les empreses que van canviar la seu social
311-01060/12

ANUNCI: MARTÍ PACHAMÉ BARRERA, DEL GP CS

Reg. 43598 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 

25.07.2019

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement
Martí Pachamé Barrera, diputado 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 este diputado y a su grupo parlamentario: 
– En relación a las declaraciones del nuevo presidente de la Cámara de Comer-

cio de Barcelona, en el sentido de que no piensa hacer nada para que vuelvan las 
empresas que cambiaron su sede social por ser «irrelevante para la economía cata-
lana», ¿cuál es la posición de la Consejera de Empresa y Conocimiento sobre estas 
declaraciones? ¿Va a emprender algún tipo de acción para defender la vuelta de las 
empresas catalanas que muestren predisposición para ello?

Palacio del Parlamento, 10 de julio de 2019
Martí Pachamé Barrera, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si la 
consellera d’Empresa i Coneixement dona suport a una declaració 
unilateral d’independència com a resposta a una eventual sentència 
condemnatòria contra els polítics acusats de rebel·lió i altres delictes
311-01061/12

ANUNCI: MARTÍ PACHAMÉ BARRERA, DEL GP CS

Reg. 43599 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 

25.07.2019

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement
Martí Pachamé Barrera, diputado 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 este diputado y a su grupo parlamentario: 
– En relación a las manifestaciones de la Consejera de Empresa y Conocimiento 

sobre la «intensa y fuerte respuesta» ante una eventual sentencia condenatoria a los 
políticos acusados de rebelión, sedición, malversación y desobediencia, consensua-
da con organizaciones privadas como Omnium y ANC, que apuestan por una nueva 
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declaración unilateral de separación, ¿apoya la Consejera esta vía una vez conocida 
dicha sentencia? ¿Es esta vía parte del plan de gobierno del Departamento?

Palacio del Parlamento, 10 de julio de 2019
Martí Pachamé Barrera, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures per a evitar que la Cambra de Comerç de Barcelona fomenti 
accions de boicot comercial
311-01062/12

ANUNCI: MARTÍ PACHAMÉ BARRERA, DEL GP CS

Reg. 43600 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 

25.07.2019

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement
Martí Pachamé Barrera, diputado 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 este diputado y a su grupo parlamentario: 
– En relación a la campaña de boicot a las empresas catalanas emprendida por la 

ANC con el apoyo de la nueva presidencia de la Cámara de Comercio de Barcelona, 
¿tiene previsto la Consejera de Empresa y Conocimiento emprender alguna acción 
para evitar que desde la propia Cámara de Comercio se fomenten acciones de boicot 
que atacan los principios básicos de la libre competencia, que perjudican al tejido 
empresarial catalán y, en consecuencia, ponen en riesgo miles de puestos de trabajo?

Palacio del Parlamento, 10 de julio de 2019
Martí Pachamé Barrera, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
motiu pel qual es va imposar sense consens el vot electrònic en les 
eleccions a les cambres de comerç
311-01063/12

ANUNCI: MARTÍ PACHAMÉ BARRERA, DEL GP CS

Reg. 43601 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 

25.07.2019

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement
Martí Pachamé Barrera, diputado 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 este diputado y a su grupo parlamentario: 
– En relación a la Orden Ministerial que obliga a la Generalitat a garantizar, por 

seguridad, el voto a las elecciones de las cámaras de comercio en papel y urna, elec-
trónico y por correo, ¿cuál es el motivo por el que se impusiese, sin consenso algu-
no, el voto electrónico como única forma de votación, dando lugar a las anunciadas 
impugnaciones por parte de diversas candidaturas?

Palacio del Parlamento, 10 de julio de 2019
Martí Pachamé Barrera, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu 
pel qual es va imposar el vot electrònic en les eleccions a la Cambra 
de Comerç de Barcelona
311-01064/12

ANUNCI: MARTÍ PACHAMÉ BARRERA, DEL GP CS

Reg. 43602 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 

25.07.2019

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement
Martí Pachamé Barrera, diputado 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 este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Teniendo en cuenta que el Govern intentó que las pasadas elecciones sindica-

les se realizaran exclusivamente mediante el voto electrónico, y que los sindicatos 
se negaron al no poder ofrecer este sistema todas las garantías, ¿cuál es el motivo 
por el que se impusiera la fórmula única del voto electrónico en las elecciones a la 
Cámara de Comercio de Barcelona?

Palacio del Parlamento, 10 de julio de 2019
Martí Pachamé Barrera, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
requeriments a la empresa encarregada del sistema de vot emprat 
en les eleccions a les cambres de comerç arran de les denúncies 
d’irregularitats
311-01065/12

ANUNCI: MARTÍ PACHAMÉ BARRERA, DEL GP CS

Reg. 43603 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 

25.07.2019

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement
Martí Pachamé Barrera, diputado 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 este diputado y a su grupo parlamentario: 
– En relación a la empresa que ha desarrollado el sistema de voto electrónico a 

las Cámaras de Comercio de Cataluña, ¿ha realizado o tiene previsto realizar el De-
partament d’Empresa i Coneixement algún tipo de requerimiento a dicha empresa 
para esclarecer las presuntas irregularidades denunciadas en dicho proceso y garan-
tizar la limpieza del escrutinio?

Palacio del Parlamento, 10 de julio de 2019
Martí Pachamé Barrera, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
actuacions previstes arran de les denúncies d’irregularitats en les 
eleccions a la Cambra de Comerç de Barcelona
311-01066/12

ANUNCI: MARTÍ PACHAMÉ BARRERA, DEL GP CS

Reg. 43604 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 

25.07.2019

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement
Martí Pachamé Barrera, diputado 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 este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Se ha realizado o tiene previsto realizar alguna actuación o dar alguna res-

puesta desde el Departament d’Empresa i Coneixement ante el requerimiento hecho 
por, al menos una veintena de miembros de diferentes candidaturas al órgano de go-
bierno de la Cámara de Comercio de Barcelona frente al Consejo General de Cáma-
ras de Cataluña por presuntas irregularidades en los comicios a dicho organismo?

Palacio del Parlamento, 10 de julio de 2019
Martí Pachamé Barrera, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
sotmetiment de la Cambra de Comerç de Barcelona a l’Assemblea 
Nacional Catalana
311-01067/12

ANUNCI: MARTÍ PACHAMÉ BARRERA, DEL GP CS

Reg. 43605 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 

25.07.2019

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement
Martí Pachamé Barrera, diputado 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 este diputado y a su grupo parlamentario: 
La Cámara de Comercio de Barcelona, según su propia definición, es una cor-

poración de derecho público que presta servicios a las empresas, contribuyendo a la 
regeneración del tejido económico y a la creación de empleo y consagrando su fun-
ción de representación, promoción y defensa de los intereses generales del comercio, 
la industria, los servicios y la navegación.

– ¿Cuál es el posicionamiento de la Consejera de Empresa y Conocimiento so-
bre que la Cámara de Comercio de Barcelona quede sujeta a las directrices de una 
entidad como la ANC, de carácter meramente político, distorsionando el carácter 
fundacional de esta entidad?

Palacio del Parlamento, 10 de julio de 2019
Martí Pachamé Barrera, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el fet 
que l.òrgan de govern de la Cambra de Comerç de Barcelona doni 
suport a una campanya de boicot a diverses empreses catalanes
311-01068/12

ANUNCI: MARTÍ PACHAMÉ BARRERA, DEL GP CS

Reg. 43606 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 

25.07.2019

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement
Martí Pachamé Barrera, diputado 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 este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es la opinión de la Consejera de Empresa y Conocimiento sobre el hecho 

que el órgano de gobierno de la Cámara de Comercio de Barcelona apoye una cam-
paña de boicot a una serie de empresas catalanas, fomentando el consumo en otras 
empresas cuyos responsables son afines al separatismo, entre las que están aquellas 
que son propiedad de algunos miembros de dicho órgano de gobierno?

– ¿Tiene previsto realizar alguna acción para evitar que se siga utilizando esta en-
tidad para promocionar empresas propias de los miembros del órgano de gobierno?

Palacio del Parlamento, 10 de julio de 2019
Martí Pachamé Barrera, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
posicionament de la consellera d’Empresa i Coneixement davant 
l’anunci d’un acord amb l’Assemblea Nacional Catalana, que reclama 
la via unilateral tot i el perjudici que podria causar a les empreses 
catalanes
311-01078/12

ANUNCI: MARTÍ PACHAMÉ BARRERA, DEL GP CS

Reg. 43616 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 

25.07.2019

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement
Martí Pachamé Barrera, diputado 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 este diputado y a su grupo parlamentario: 
– En relación al acuerdo anunciado entre el presidente de la Generalitat y la 

presidenta de la ANC, tras la reunión mantenida el pasado 4 de junio de 2019, en el 
que el primero manifestó ponerse al servicio de la entidad privada y la segunda re-
clamó «la vía unilateral», a pesar de perjuicio que esta causara a las empresas y las 
inversiones en Cataluña, ¿cuál es la posición de la Consejera de Empresa y Conoci-
miento ante esta grave amenaza para las empresas? ¿Va a emprender algún tipo de 
acción para defender a las empresas catalanas?

Palacio del Parlamento, 10 de julio de 2019
Martí Pachamé Barrera, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
casos de professores interines no renovades arran d’un embaràs
311-01079/12

ANUNCI: CARLES RIERA ALBERT, DEL SP CUP-CC

Reg. 43631 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 26.07.2019

A la Mesa de la Comissió d’Educació 
Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió d’Educació.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre els casos de professores interines no renovades en el seu lloc de treball 

per motiu del seu embaràs.

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2019
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les condicions de 
treball dels empleats de l’empresa Selvafil, de Maçanet de la Selva
314-05233/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 43553 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grupo Parlamentario de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 i 166 del Reglamento del Parlament, 
presenta la pregunta siguiente, para que le sea contestada con respuesta escrita: 

Según se ha publicado en los medios de comunicación en la empresa de Selvafil, 
de Maçanet de la Selva, se estarían sufriendo altas temperaturas debido a la época 
estival que harían insostenibles las condiciones laborales de más de 200 trabajado-
res y trabajadoras. Dichos trabajadores llevan reclamando a la dirección medidas 
que eviten los mareos y los golpes de calor fruto de las altas temperaturas que se 
estarían viviendo en el centro de trabajo.

Los responsables sindicales de la plantilla han recordado que a partir de una sen-
sación térmica de 32º grados la situación se considera de riesgo para la salud, desde 
el punto de vista legal, y que una vez comunicada a la inspección de trabajo, sería 
motivo suficiente para paralizar la producción.

Ante esta situación que podría estar poniendo en riesgo la salud de los trabajores 
y trabajadoras en su lugar de trabajo, 

Interesa saber a esta diputada, y a su grupo parlamentario: 
1. Ha tenido conocimiento el Govern de la situación anteriormente descrita?
2. Ha realizado Inspección de trabajo alguna actuación in situ?
3. Para el supuesto afirmativo, se ha llevado a cabo alguna evaluación, y en su 

caso cuáles han sido sus conclusiones?
4. Para el supuesto afirmativo, se ha llevado a cabo algún expediente en su caso, 

de qué naturaleza informativa, sancionadora...?
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5. Consta al Govern que el responsable del centro del trabajo haya iniciado algu-
na medida o medidas para remediar la situación?

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2019
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el proveïment 
d’aigua del projecte de Hard Rock
314-05234/12

FORMULACIÓ: LUCAS SILVANO FERRO SOLÉ, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CATECP

Reg. 43561 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

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

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 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 té prevista que sigui la font de proveïment d’aigua per al projecte Hard 

Rock?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2019
Lucas Silvano Ferro Solé, Yolanda López Fernández, diputats, GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de 
recuperació de cabals del riu Siurana
314-05235/12

FORMULACIÓ: LUCAS SILVANO FERRO SOLÉ, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CATECP

Reg. 43562 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures tenen plantejades per a la recuperació dels cabals de manteni-

ment del riu Siurana?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2019
Lucas Silvano Ferro Solé, Yolanda López Fernández, diputats, GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el termini de 
finalització de la concessió d’aigua als regants de Riudecanyes 
(Baix Camp)
314-05236/12

FORMULACIÓ: LUCAS SILVANO FERRO SOLÉ, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CATECP

Reg. 43563 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

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

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 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: 
– Per a quan està previst que finalitzi la concessió d’aigua als regants d’aigua de 

Riudecanyes?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2019
Lucas Silvano Ferro Solé, Yolanda López Fernández, diputats, GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les alternatives de 
proveïment d’aigua de Reus (Baix Camp) i l’Alt Camp
314-05237/12

FORMULACIÓ: LUCAS SILVANO FERRO SOLÉ, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CATECP

Reg. 43564 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines alternatives de proveïment hídric tenen previstes per a la ciutat de Reus 

i Alt Camp?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2019
Lucas Silvano Ferro Solé, Yolanda López Fernández, diputats, GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions de 
control i seguiment de continguts dels dispositius informàtics de 
fiscals i jutges
314-05238/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 43565 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

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: 
El Consell General del Poder Judicial ha decidit investigar si la Generalitat de 

Catalunya ha accedit de forma indeguda a tractaments jurisdiccionals en els jutjats i 
tribunals per a fer activitats d’inspecció, control o seguiment no previstes en la llei. 
Concretament, ha acordat obrir diligències informatives per a investigar eventuals 
accessos indeguts a tractaments jurisdiccionals per a activitats que no estan previs-
tes en la Llei orgànica del Poder Judicial i, alhora, ha recomanat al Centre de Docu-
mentació Judicial (Cendoj) que realitzi les comprovacions tècniques corresponents 
per a determinar si s’han produït aquests accessos indeguts en els Jutjats i Tribunals 
de Catalunya i, si escau, l’abast dels mateixos i la forma en què s’haurien produït. 
L’Associació de Fiscals s’ha sumat a la petició d’investigació, expressant el seu mal-
estar respecte aquests fets.

Més enllà de la irregularitat que pugui suposar aquesta actuació en concret, su-
posa una nova manifestació de la construcció d’un sistema de digitalització i allot-
jament de dades de la Justícia que ha posat en mans dels executius, estatal i auto-
nòmics (amb competències en matèria judicial) un seguit de dades que corresponen 
a l’àmbit de la jurisdicció, i no pas a l’Administració. Això és així des que els ser-
vidors del sistema Lexnet són gestionats no pel Poder Judicial, sinó pel Ministeri 
de Justícia i per les diferents Conselleries de Justícia de les Comunitats Autònomes 
que tenen competències en aquesta matèria, per la qual cosa, a través de l’execució 
de la tecnologia, s’ha inoculat en el sistema polític un permís al poder executiu per 
a accedir a les dades d’uns procediments, privilegi que esdevé impensable conce-
dir-li-ho mitjançant una llei.

Per aquesta via, l’Executiu disposa d’absolutament totes les dades que un Jutge 
o Jutgessa empra en el treball del seu jutjat, fet que suposa un atemptat contra la 
independència judicial consagrada en l’article 117 de la Constitució. Però no només 
s’atempta contra la independència judicial, sinó que, a través d’aquesta via, l’Exe-
cutiu disposa de la informació de les parts processals intervinents, els seus lletrats 
i altres persones anomenades al procés, cosa que suposa un atemptat també contra 
l’article 8, apartats 1 i 2, del Conveni Europeu de Drets Humans, sobre privacitat de 
les parts. En aquest sentit, diverses organitzacions i professionals prestigiosos del 
sector jurídic i especialistes en tecnologies i internet han elevat diverses queixes.

Per tot això, interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Ha realitzat el Govern de la Generalitat actuacions de control i seguiment del 

contingut dels dispositius informàtics utilitzats, per al desenvolupament de la seva 
activitat professional, pels fiscals i jutges i del personal al seu servei?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2019
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP



BOPC 401
2 d’agost de 2019

3.25.15. Preguntes per escrit 37 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat 
de l’allotjament en servidors de la Generalitat de les dades dels 
procediments judicials amb la independència judicial
314-05239/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 43566 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

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: 
El Consell General del Poder Judicial ha decidit investigar si la Generalitat de 

Catalunya ha accedit de forma indeguda a tractaments jurisdiccionals en els jutjats i 
tribunals per a fer activitats d’inspecció, control o seguiment no previstes en la llei. 
Concretament, ha acordat obrir diligències informatives per a investigar eventuals 
accessos indeguts a tractaments jurisdiccionals per a activitats que no estan previs-
tes en la Llei orgànica del Poder Judicial i, alhora, ha recomanat al Centre de Docu-
mentació Judicial (Cendoj) que realitzi les comprovacions tècniques corresponents 
per a determinar si s’han produït aquests accessos indeguts en els Jutjats i Tribunals 
de Catalunya i, si escau, l’abast dels mateixos i la forma en què s’haurien produït. 
L’Associació de Fiscals s’ha sumat a la petició d’investigació, expressant el seu mal-
estar respecte aquests fets.

Més enllà de la irregularitat que pugui suposar aquesta actuació en concret, su-
posa una nova manifestació de la construcció d’un sistema de digitalització i allot-
jament de dades de la Justícia que ha posat en mans dels executius, estatal i auto-
nòmics (amb competències en matèria judicial) un seguit de dades que corresponen 
a l’àmbit de la jurisdicció, i no pas a l’Administració. Això és així des que els ser-
vidors del sistema Lexnet són gestionats no pel Poder Judicial, sinó pel Ministeri 
de Justícia i per les diferents Conselleries de Justícia de les Comunitats Autònomes 
que tenen competències en aquesta matèria, per la qual cosa, a través de l’execució 
de la tecnologia, s’ha inoculat en el sistema polític un permís al poder executiu per 
a accedir a les dades d’uns procediments, privilegi que esdevé impensable conce-
dir-li-ho mitjançant una llei.

Per aquesta via, l’Executiu disposa d’absolutament totes les dades que un Jutge 
o Jutgessa empra en el treball del seu jutjat, fet que suposa un atemptat contra la 
independència judicial consagrada en l’article 117 de la Constitució. Però no només 
s’atempta contra la independència judicial, sinó que, a través d’aquesta via, l’Exe-
cutiu disposa de la informació de les parts processals intervinents, els seus lletrats 
i altres persones anomenades al procés, cosa que suposa un atemptat també contra 
l’article 8, apartats 1 i 2, del Conveni Europeu de Drets Humans, sobre privacitat de 
les parts. En aquest sentit, diverses organitzacions i professionals prestigiosos del 
sector jurídic i especialistes en tecnologies i internet han elevat diverses queixes.

Per tot això, interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Considera el Govern de la Generalitat que el fet que s’allotgin als seus servi-

dors totes les dades relatives als procediments judicials coneguts als Jutjats i Tribu-
nals de Catalunya és compatible amb la independència judicial?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2019
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP



BOPC 401
2 d’agost de 2019

3.25.15. Preguntes per escrit 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat 
de l’allotjament de les dades dels procediments judicials en 
servidors de la Generalitat amb la protecció de dades
314-05240/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 43567 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

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: 
El Consell General del Poder Judicial ha decidit investigar si la Generalitat de 

Catalunya ha accedit de forma indeguda a tractaments jurisdiccionals en els jutjats i 
tribunals per a fer activitats d’inspecció, control o seguiment no previstes en la llei. 
Concretament, ha acordat obrir diligències informatives per a investigar eventuals 
accessos indeguts a tractaments jurisdiccionals per a activitats que no estan previs-
tes en la Llei orgànica del Poder Judicial i, alhora, ha recomanat al Centre de Docu-
mentació Judicial (Cendoj) que realitzi les comprovacions tècniques corresponents 
per a determinar si s’han produït aquests accessos indeguts en els Jutjats i Tribunals 
de Catalunya i, si escau, l’abast dels mateixos i la forma en què s’haurien produït. 
L’Associació de Fiscals s’ha sumat a la petició d’investigació, expressant el seu mal-
estar respecte aquests fets.

Més enllà de la irregularitat que pugui suposar aquesta actuació en concret, su-
posa una nova manifestació de la construcció d’un sistema de digitalització i allot-
jament de dades de la Justícia que ha posat en mans dels executius, estatal i auto-
nòmics (amb competències en matèria judicial) un seguit de dades que corresponen 
a l’àmbit de la jurisdicció, i no pas a l’Administració. Això és així des que els ser-
vidors del sistema Lexnet són gestionats no pel Poder Judicial, sinó pel Ministeri 
de Justícia i per les diferents Conselleries de Justícia de les Comunitats Autònomes 
que tenen competències en aquesta matèria, per la qual cosa, a través de l’execució 
de la tecnologia, s’ha inoculat en el sistema polític un permís al poder executiu per 
a accedir a les dades d’uns procediments, privilegi que esdevé impensable conce-
dir-li-ho mitjançant una llei.

Per aquesta via, l’Executiu disposa d’absolutament totes les dades que un Jutge 
o Jutgessa empra en el treball del seu jutjat, fet que suposa un atemptat contra la 
independència judicial consagrada en l’article 117 de la Constitució. Però no només 
s’atempta contra la independència judicial, sinó que, a través d’aquesta via, l’Exe-
cutiu disposa de la informació de les parts processals intervinents, els seus lletrats 
i altres persones anomenades al procés, cosa que suposa un atemptat també contra 
l’article 8, apartats 1 i 2, del Conveni Europeu de Drets Humans, sobre privacitat de 
les parts. En aquest sentit, diverses organitzacions i professionals prestigiosos del 
sector jurídic i especialistes en tecnologies i internet han elevat diverses queixes.

Per tot això, interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Considera el Govern de la Generalitat que el fet que s’allotgin als seus servi-

dors totes les dades relatives als procediments judicials coneguts als Jutjats i Tribu-
nals de Catalunya és compatible amb la protecció de la privacitat de les dades que 
garanteix el Ceddhh?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2019
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat 
d’allotjar les dades dels procediments judicials en servidors 
del poder judicial
314-05241/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 43568 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

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: 
El Consell General del Poder Judicial ha decidit investigar si la Generalitat de 

Catalunya ha accedit de forma indeguda a tractaments jurisdiccionals en els jutjats i 
tribunals per a fer activitats d’inspecció, control o seguiment no previstes en la llei. 
Concretament, ha acordat obrir diligències informatives per a investigar eventuals 
accessos indeguts a tractaments jurisdiccionals per a activitats que no estan previs-
tes en la Llei orgànica del Poder Judicial i, alhora, ha recomanat al Centre de Docu-
mentació Judicial (Cendoj) que realitzi les comprovacions tècniques corresponents 
per a determinar si s’han produït aquests accessos indeguts en els Jutjats i Tribunals 
de Catalunya i, si escau, l’abast dels mateixos i la forma en què s’haurien produït. 
L’Associació de Fiscals s’ha sumat a la petició d’investigació, expressant el seu mal-
estar respecte aquests fets.

Més enllà de la irregularitat que pugui suposar aquesta actuació en concret, su-
posa una nova manifestació de la construcció d’un sistema de digitalització i allot-
jament de dades de la Justícia que ha posat en mans dels executius, estatal i auto-
nòmics (amb competències en matèria judicial) un seguit de dades que corresponen 
a l’àmbit de la jurisdicció, i no pas a l’Administració. Això és així des que els ser-
vidors del sistema Lexnet són gestionats no pel Poder Judicial, sinó pel Ministeri 
de Justícia i per les diferents Conselleries de Justícia de les Comunitats Autònomes 
que tenen competències en aquesta matèria, per la qual cosa, a través de l’execució 
de la tecnologia, s’ha inoculat en el sistema polític un permís al poder executiu per 
a accedir a les dades d’uns procediments, privilegi que esdevé impensable conce-
dir-li-ho mitjançant una llei.

Per aquesta via, l’Executiu disposa d’absolutament totes les dades que un Jutge 
o Jutgessa empra en el treball del seu jutjat, fet que suposa un atemptat contra la 
independència judicial consagrada en l’article 117 de la Constitució. Però no només 
s’atempta contra la independència judicial, sinó que, a través d’aquesta via, l’Exe-
cutiu disposa de la informació de les parts processals intervinents, els seus lletrats 
i altres persones anomenades al procés, cosa que suposa un atemptat també contra 
l’article 8, apartats 1 i 2, del Conveni Europeu de Drets Humans, sobre privacitat de 
les parts. En aquest sentit, diverses organitzacions i professionals prestigiosos del 
sector jurídic i especialistes en tecnologies i internet han elevat diverses queixes.

Per tot això, interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Govern de la Generalitat valorar la possibilitat de realitzar les 

modificacions pertinents perquè l’allotjament de la informació i la gestió de la pla-
taforma digital es realitzi en servidors exclusivament dependents del poder judicial?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2019
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP



BOPC 401
2 d’agost de 2019

3.25.15. Preguntes per escrit 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el lloguer de l’edifici 
Cíclope, d’Igualada (Anoia)
314-05242/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS,  JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43579 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parla-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Té llogat el Govern l’antic edifici Cíclope, d’Igualada, situat a la cantonada del 

passeig Verdaguer amb el carrer Joaquima Vedruna? En cas afirmatiu, des de quan 
està llogat i quin import paga la Generalitat per aquest concepte?

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2019
Pol Gibert Horcas, Assumpta Escarp Gibert, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari de les 
obres d’adequació de l’edifici del Servei d’Ocupació de Catalunya a 
Igualada (Anoia)
314-05243/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS,  JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43580 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parla-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin calendari té previst el Govern per portar a terme les obres d’adequació de 

l’edifici on s’ubicarà la futura nova seu del SOC a l’Anoia?

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2019
Pol Gibert Horcas, Assumpta Escarp Gibert, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost de les 
obres d’adequació de l’edifici del Servei d’Ocupació de Catalunya a 
Igualada (Anoia)
314-05244/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS,  JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43581 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parla-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin pressupost té previst destinar el Govern per portar a terme les obres 

d’adequació de l’edifici on s’ubicarà la futura nova seu del SOC a l’Anoia?

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2019
Pol Gibert Horcas, Assumpta Escarp Gibert, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posada en marxa 
de la seu del Servei d’Ocupació de Catalunya a Igualada (Anoia)
314-05245/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS,  JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43582 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parla-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quan té previst el Govern posar en marxa la nova seu del SOC a l’Anoia en 

l’antic edifici Cíclope, d’Igualada?

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2019
Pol Gibert Horcas, Assumpta Escarp Gibert, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el malestar dels 
treballadors del Servei d’Ocupació de Catalunya a l’Anoia per les 
condicions de treball a l’edifici actual
314-05246/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS,  JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43583 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parla-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– És conscient el Govern del malestar dels treballadors de l’oficina del SOC a 

l’Anoia, en aquests moments ubicada a Vilanova del Camí, per les condicions de 
treball en l’edifici actual?

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2019
Pol Gibert Horcas, Assumpta Escarp Gibert, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis en 
l’estructura del Departament de Salut
314-05247/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43584 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

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 canvis s’han realitzat en l’estructura del Departament de Salut durant el 

darrer any?

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2019
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius dels 
canvis en l’estructura del Departament de Salut
314-05248/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43585 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

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: 
– Per quins motius s’han realitzat els canvis en l’estructura del Departament de 

Salut durant el darrer any?

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2019
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment de 
places causat pels canvis en l’estructura del Departament de Salut
314-05249/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43586 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

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: 
– Quin increment de places han produït els canvis realitzats dins de l’estructura 

del Departament de Salut durant el darrer any?

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2019
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les implicacions 
dels canvis en l’estructura del Departament de Salut
314-05250/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43587 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

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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– Què suposen els canvis realitzats en l’estructura del Departament de Salut du-
rant el darrer any respecte a l’anterior estructura?

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2019
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’àrees 
bàsiques de salut que incorporen els determinants socials en llur 
finançament
314-05251/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43588 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

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: 
– Quantes àrees bàsiques de salut tenen incorporats en el seu finançament els 

determinants socials que es van iniciar l’any 2016?

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2019
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les àrees bàsiques 
de salut que incorporen els determinants socials en llur finançament
314-05252/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43589 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

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: 
– Quines àrees bàsiques de salut tenen incorporats en el seu finançament els de-

terminants socials que es van iniciar l’any 2016?

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2019
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units



BOPC 401
2 d’agost de 2019

3.25.15. Preguntes per escrit 45 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els comptes on 
s’ingressen les aportacions als centres educatius que usen el 
programa Esfera@
314-05253/12

FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS

Reg. 43593 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Martín Eusebio Barra López, diputado del Grupo Parlamentario 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 este diputado y a su grupo parlamentario: 
Referente al apartado de gestión de fondos del Programa Esfer@ que utilizan los 

centros educativos.
– Solicitamos respuesta sobre si las aportaciones realizadas por el Departamento 

para los gastos corrientes de los centros educativos van a parar a la misma cuenta 
que las aportaciones privadas que realizan las familias para extraescolares y otros 
conceptos que gestiona las asociaciones de padres, formando ambas aportaciones 
parte del presupuesto ordinario del centro.

Palacio del Parlamento, 18 de julio de 2019 
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el romanent de 
reserva dels centres educatius gestionat amb el programa Esfera@
314-05254/12

FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS

Reg. 43594 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Martín Eusebio Barra López, diputado del Grupo Parlamentario 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 este diputado y a su grupo parlamentario: 
Referente a los fondos de reserva que disponen en los centros educativos gestio-

nados mediante el programa Esfer@.
– ¿Se han dado instrucciones a los centros para que se reduzca al mínimo el re-

manente de reserva, aunque el origen del mismo sea por cantidades cobradas a las 
familias por otros conceptos que han generado superávit, y así aplicarlo para sufra-
gar todo tipo de gastos, por ejemplo, obras en los centros?

Palacio del Parlamento, 18 de julio de 2019
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incentivació de 
l’increment de les quotes cobrades a les famílies en els centres 
educatius
314-05255/12

FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS

Reg. 43595 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
Referente a los centros educativos de primaria y sedundaria. 
– ¿Se está incentivado de alguna manera el incremento del importe de las cuotas 

cobradas a las familias de los alumnos por conceptos varios? Cuotas, que según la 
nueva aplicación Esfer@, se integran en el presupuesto ordinario del centro.

Palacio del Parlamento, 18 de julio de 2019 
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat de 
sufragar amb el fons comú les obres i el manteniment dels centres 
educatius que usen el programa Esfera@
314-05256/12

FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS

Reg. 43596 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
Referente al apartado de gestión de fondos del Programa Esfer@ que utilizan los 

centros educativos.
– ¿Es cierto que se ha modificado el criterio utilizado por el anterior programa 

SAGA, y que desde la entrada en funcionamiento del programa Esfer@ se pueden 
sufragar obras y mantenimiento de los centros públicos con el fondo común, que in-
gresa las cantidades aportadas por el Departamento y las cuotas privadas cobradas 
a las familias por otros conceptos?

Palacio del Parlamento, 18 de julio de 2019 
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Pla d’igualtat de 
gènere 2019-2023
314-05257/12

FORMULACIÓ: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 43617 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans No-

emí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentario de Ciutadans, d’acord amb 
el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la 
pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Atès que el govern anuncia la inversió de 72,5 milions per un Pla estratègic de 
polítiques d’igualtat de gènere 2019-2023, que avanci en la igualtat efectiva de dones 
i homes per enfortir la lluita per la igualtat i l’eradicació de les violències masclistes 
de la nostra societat, 

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la calendarització del pla d’igualtat de gènere 2019-2023, la meto-

dologia executiva de desenvolupament dels eixos d’acció, els objectius estratègics i 
operatius a desenvolupar els propers anys, i la seva distribució econòmica del pres-
supost?

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2019
Elisabeth Valencia Mimbrero, Noemí de la Calle Sifré, diputades, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’expedient de 
contractació i els informes d’activitat del centre d’acollida de menors 
Balquer, del Masnou (Maresme)
314-05258/12

FORMULACIÓ: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP CS

Reg. 43618 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grupo Parlamentario 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 los centros de primera acogida para menores tutelados por la Ge-

neralidad.
– Solicitamos el expediente de contratación, informes de la empresa adjudicata-

ria Eduvic SCCL, y de la actividad que desarrolla en el centro de menores Balquer 
situado en la población de El Masnou, con una adjudicación de 2.069.000 euros.

Palacio del Parlamento, 17 de julio de 2019 
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’expedient de 
contractació i els informes d’activitat del centre d’acollida de menors 
Terres de l’Ebre, d’Amposta (Montsià)
314-05259/12

FORMULACIÓ: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP CS

Reg. 43619 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Elisabeth Valencia Mimbrero, 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.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación a los centros de primera acogida para menores tutelados por la Ge-

neralidad.
– Solicitamos el expediente de contratación, informes de la empresa adjudicata-

ria Fundación Diagrama, y de su actividad en el centro de menores Terres de l’Ebre, 
situado en la población de Amposta, con una adjudicación de 620.700 euros.

Palacio del Parlamento, 17 de julio de 2019 
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’expedient de 
contractació i els informes d’activitat del centre d’acollida de menors 
Mas Pinyols
314-05260/12

FORMULACIÓ: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP CS

Reg. 43620 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relación a los centros de primera acogida para menores tutelados por la Ge-

neralidad.
– Solicitamos el expediente de contratación, informes de la empresa adjudicata-

ria Suara Serveis SCCL, y de su actividad en el centro de acogida de menores Mas 
Pinyols, con una adjudicación de 455.180 euros.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2019
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’expedient de 
contractació i els informes d’activitat del centre d’acollida de menors 
Mirabolà 1, de Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)
314-05261/12

FORMULACIÓ: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP CS

Reg. 43621 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grupo Parlamentario 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 los centros de primera acogida para menores tutelados por la Ge-

neralidad.
– Solicitamos el expediente de contratación, informes de la empresa adjudicata-

ria Suara Serveis, SCCL, de la actividad que desarrolla en el centro de acogida de 
menores Mirabolà 1, situado en la población de Sant Feliu de Llobregat, con una 
adjudicación de 455.180,00 euros.

Palacio del Parlamento, 17 de julio de 2019 
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’expedient de 
contractació i els informes d’activitat del centre d’acollida de menors 
Mirabolà 2, de Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)
314-05262/12

FORMULACIÓ: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP CS

Reg. 43622 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grupo Parlamentario 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 los centros de primera acogida para menores tutelados por la Ge-

neralidad.
– Solicitamos el expediente de contratación, informes de la empresa adjudicata-

ria Suara Serveis SCCL, y de su actividad en el centro de acogida de menores Mi-
rabolà 2, situado en la población de Sant Feliu de Llobregat, con una adjudicación 
de 455.180 euros.

Palacio del Parlamento, 17 de julio de 2019 
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP Cs

Fascicle segon
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’expedient de 
contractació i els informes d’activitat del centre d’acollida de menors 
Pedraforca, de Gironella (Berguedà)
314-05263/12

FORMULACIÓ: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP CS

Reg. 43623 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grupo Parlamentario 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 los centros de primera acogida para menores tutelados por la Ge-

neralidad.
– Solicitamos el expediente de contratación, los informes de la empresa adju-

dicataria a la Fundación Diagrama con una adjudicación anual de 910.361 euros, 
además de los informes de actividad que se lleven a cabo en el centro de acogida de 
menores de Pedraforca, situado en la población de Gironella.

Palacio del Parlamento, 17 de julio de 2019 
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’expedient de 
contractació i els informes d’activitat del centre d’acollida de menors 
Rigel, d’Altafulla (Tarragonès)
314-05264/12

FORMULACIÓ: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP CS

Reg. 43624 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grupo Parlamentario 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 los centros de primera acogida para menores tutelados por la Ge-

neralidad.
– Solicitamos el expediente de contratación, los informes de la empresa adjudi-

cataria Intress con una adjudicación anual de 206.900 euros, además de los infor-
mes de actividad que se lleven a cabo en el centro de acogida de menores de Rigel, 
situado en la población de Altafulla.

Palacio del Parlamento, 17 de julio de 2019 
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’expedient de 
contractació i els informes d’activitat del centre d’acollida de menors 
Vent de Dalt, de Juneda (Garrigues)
314-05265/12

FORMULACIÓ: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP CS

Reg. 43625 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grupo Parlamentario 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 los centros de primera acogida para menores tutelados por la Ge-

neralidad.
– Solicitamos el expediente de contratación, los informes de la empresa adju-

dicataria Fundación Diagrama, con una adjudicación anual de 1.100.000 euros, 
además de los informes de actividad que se lleven a cabo en el centro de acogida de 
menores de SPAA Vent de Dalt, situado en la población de Juneda.

Palacio del Parlamento, 17 de julio de 2019 
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’expedient de 
contractació i els informes d’activitat del centre d’acollida de menors 
Xatrac, de Canet de Mar (Maresme)
314-05266/12

FORMULACIÓ: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP CS

Reg. 43626 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grupo Parlamentario 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 los centros de primera acogida para menores tutelados por la Ge-

neralidad.
– Solicitamos el expediente de contratación, los informes de la empresa adjudi-

cataria Eduvic, SCCL con una adjudicación anual de 2.069.000 euros, además de 
los informes de actividad que se lleven a cabo en el centro de acogida de menores 
de Xatrac, situado en la población de Canet de Mar.

Palacio del Parlamento, 17 de julio de 2019 
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP Cs



BOPC 401
2 d’agost de 2019

3.25.15. Preguntes per escrit 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gestió de l’aigua a 
partir de l’acord de la Taula del Ter del 2 d’agost de 2017
314-05267/12

FORMULACIÓ: NATÀLIA SÀNCHEZ DIPP, DEL SP CUP-CC

Reg. 43632 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament
Natàlia Sànchez Dipp, diputada del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 163 
i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

A partir de la signatura de l’acord polític de la Taula de Ter, el 2 d’agost de 2017, 
interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

1. Quants pous del Besòs s’han tornat a posar en funcionament?
2. Quants hectòmetres d’aigua potable s’han produït a les dessaladores?
3. Quanta aigua surt del Pasteral i quanta, exactament, arriba a la potabilitzadora 

de Cardedeu?
4. Quina inversió s’ha fet per regar amb sistemes de reg eficient i quanta aigua 

s’ha estalviat fent-ho?
5. Quants expedients sancionadors s’han fet per abocaments contaminants de 

tota mena i en concret per part dels ramaders i els seus purins?
6. Quanta aigua potable s’ha produït a la planta regeneradora del Prat?

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2019
Natàlia Sànchez Dipp, diputada SP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els plans especials 
de protecció del medi natural i del paisatge dels parcs naturals
314-05268/12

FORMULACIÓ: NATÀLIA SÀNCHEZ DIPP, DEL SP CUP-CC

Reg. 43633 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament
Natàlia Sànchez Dipp, diputada del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 163 
i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Llistat dels Plans Especials de protecció del medi natural i del paisatge dels 

diferents Parcs Naturals de Catalunya en procés de redacció actualment i calendari 
o previsió de finalització.

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2019
Natàlia Sànchez Dipp, diputada SP CUP-CC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reivindicacions 
dels becaris de la universitat
314-05269/12

FORMULACIÓ: CONCEPCIÓN ABELLÁN CARRETERO, DEL GP CATECP

Reg. 43752 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mea del Parlament
Concepción Abellán Carretero, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a les pràctiques formatives universitàries i la situació dels i les becàries: 
– Té coneixement el Govern de les reivindicacions deis i les becàries de la uni-

versitat?

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2019
Concepción Abellán Carretero, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de 
les bones pràctiques sociolaborals en les institucions públiques
314-05270/12

FORMULACIÓ: CONCEPCIÓN ABELLÁN CARRETERO, DEL GP CATECP

Reg. 43753 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament
Concepción Abellán Carretero, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a les pràctiques formatives universitàries i la situació dels i les becàries: 
– Pot el Govern garantir les bones pràctiques sociolaborals a les institucions pú-

bliques?

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2019
Concepción Abellán Carretero, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació contra el 
frau laboral en el cas dels becaris universitaris
314-05271/12

FORMULACIÓ: CONCEPCIÓN ABELLÁN CARRETERO, DEL GP CATECP

Reg. 43754 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament
Concepción Abellán Carretero, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a les pràctiques formatives universitàries i la situació dels i les becàries: 
– Pot assegurar el Govern que d’existir frau laboral, actuarà de forma implacable 

i exemplar contra aquest frau?

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2019
Concepción Abellán Carretero, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la utilització de 
becaris per a cobrir llocs de treball estructurals de les universitats
314-05272/12

FORMULACIÓ: CONCEPCIÓN ABELLÁN CARRETERO, DEL GP CATECP

Reg. 43755 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament
Concepción Abellán Carretero, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a les pràctiques formatives universitàries i la situació dels i les becàries: 
– Com qualificaria l’ús de becaris i becàries per a cobrir llocs de treball estruc-

turals a les nostres universitats?

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2019
Concepción Abellán Carretero, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la utilització de 
becaris per a cobrir llocs de treball de personal d’administració i 
serveis de les universitats
314-05273/12

FORMULACIÓ: CONCEPCIÓN ABELLÁN CARRETERO, DEL GP CATECP

Reg. 43756 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament
Concepción Abellán Carretero, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a les pràctiques formatives universitàries i la situació dels i les becàries: 
– Com pot ser que una institució com la Universitat estigui cobrint llocs de tre-

ball del personal d’administració i serveis amb estudiants becaris? Què pensen fer 
per arreglar-ho?

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2019
Concepción Abellán Carretero, diputada GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la regularització 
com a treballadors dels falsos becaris i el compliment del caràcter 
formatiu de les beques universitàries
314-05274/12

FORMULACIÓ: CONCEPCIÓN ABELLÁN CARRETERO, DEL GP CATECP

Reg. 43757 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament
Concepción Abellán Carretero, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a les pràctiques formatives universitàries i la situació dels i les becàries: 
– Estan d’acord amb les reivindicacions dels i les becàries de que es regularitzi 

com a treballadors als falsos becaris i que a partir d’ara les beques siguin realment 
formatives?

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2019
Concepción Abellán Carretero, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual els 
descomptes a la C-16 només s’aplicaran als vehicles amb Teletac o 
Satelise a partir del setembre del 2019
314-05275/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 43798 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
A la comarca Bages hi viuen més de 175.000 persones i és l’única comarca de 

Catalunya que, amb aquesta densitat de població, no disposa encara de vies ràpides 
gratuïtes o de ferrocarril amb temps de recorregut competitiu amb l’àrea metropo-
litana de Barcelona. Tanmateix, la població del Berguedà i del Solsonès transiten 
a través del Bages cap a l’Àrea metropolitana. En total, prop de 230.000 persones 
que direcció a Barcelona es mouen per les mateixes vies, patint les mateixes con-
seqüències. Aquestes circumstàncies provoquen dues situacions de discriminació 
clares. D’una banda, cap al conjunt de la població, molt especialment la gent tre-
balladora que es juga –literalment– la vida i els diners en no poder disposar d’unes 
infraestructures dignes, econòmiques i segures. I de l’altra, un clar fre en el desen-
volupament social i econòmic del territori. Pel que fa infraestructures viàries, les 
dues principals vies de comunicació per carretera sense peatge amb Barcelona són 
la C-55 i la C-58. Carreteres que tot i haver disminuït la seva sinistralitat els dar-
reres temps, continuen sent un coll d’ampolla i potencialment perilloses en certs 
trams, especialment en dies de pluja. Per la C-55 circulen 33.000 vehicles diaris en 
el seu tram Manresa-Sant Vicenç de Castellet. La única via ràpida, l’autopista C16, 
de pagament, però completament amortitzada, via infrautilitzada amb un pas de 
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15.000 vehicles diaris, i una de les autopistes més cares de l’Estat. Actualment, amb 
l’objectiu de afavorir a un major ús de la via, es realitzen bonificacions del 45% de 
dilluns a divendres, i bonificacions en hores punta. Mesures que les mateixes da-
des del Departament indiquen que no han provocat el traspàs de vehicles esperat. 
A aquesta situació s’hi afegeix el fet que la Generalitat a través d’un decret que en-
trarà en vigor a partir de l’1 de setembre del 2019, pretén que els descomptes en el 
sistema de pagament només s’apliquin als turismes que disposin de Teletac o l’app 
Satelise eliminant la possibilitat de gaudir de les bonificacions realitzant pagament 
en efectiu o tarja com actualment. També continua sent una odissea el compliment 
del protocol per part de la concessionària en l’obligació que té d’aixecament de bar-
reres en cas d’accident a la C-55.

– Quin és el motiu pel qual els descomptes a la C-16 a partir de l’1 de setembre 
només s’aplicaran als vehicles que disposin Teletac o Satelise?

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la mesura 
d’aplicar els descomptes a la C-16 només als vehicles amb Teletac o 
Satelise és un greuge per als ciutadans del Bages
314-05276/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 43799 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
A la comarca Bages hi viuen més de 175.000 persones i és l’única comarca de 

Catalunya que, amb aquesta densitat de població, no disposa encara de vies ràpides 
gratuïtes o de ferrocarril amb temps de recorregut competitiu amb l’àrea metropo-
litana de Barcelona. Tanmateix, la població del Berguedà i del Solsonès transiten 
a través del Bages cap a l’Àrea metropolitana. En total, prop de 230.000 persones 
que direcció a Barcelona es mouen per les mateixes vies, patint les mateixes con-
seqüències. Aquestes circumstàncies provoquen dues situacions de discriminació 
clares. D’una banda, cap al conjunt de la població, molt especialment la gent tre-
balladora que es juga –literalment– la vida i els diners en no poder disposar d’unes 
infraestructures dignes, econòmiques i segures. I de l’altra, un clar fre en el desen-
volupament social i econòmic del territori. Pel que fa infraestructures viàries, les 
dues principals vies de comunicació per carretera sense peatge amb Barcelona són 
la C-55 i la C-58. Carreteres que tot i haver disminuït la seva sinistralitat els dar-
reres temps, continuen sent un coll d’ampolla i potencialment perilloses en certs 
trams, especialment en dies de pluja. Per la C-55 circulen 33.000 vehicles diaris en 
el seu tram Manresa-Sant Vicenç de Castellet. La única via ràpida, l’autopista C16, 
de pagament, però completament amortitzada, via infrautilitzada amb un pas de 
15.000 vehicles diaris, i una de les autopistes més cares de l’Estat. Actualment, amb 
l’objectiu de afavorir a un major ús de la via, es realitzen bonificacions del 45% de 
dilluns a divendres, i bonificacions en hores punta. Mesures que les mateixes da-
des del Departament indiquen que no han provocat el traspàs de vehicles esperat. 
A aquesta situació s’hi afegeix el fet que la Generalitat a través d’un decret que en-
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trarà en vigor a partir de l’1 de setembre del 2019, pretén que els descomptes en el 
sistema de pagament només s’apliquin als turismes que disposin de Teletac o l’app 
Satelise eliminant la possibilitat de gaudir de les bonificacions realitzant pagament 
en efectiu o tarja com actualment. També continua sent una odissea el compliment 
del protocol per part de la concessionària en l’obligació que té d’aixecament de bar-
reres en cas d’accident a la C-55.

– Considera el Govern de la Generalitat que aquesta mesura suposa un greuge 
per als ciutadans i ciutadanes del Bages?

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
vehicles que gaudeixen de bonificacions a la C-16 i que tenen Teletac 
o Satelise
314-05277/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 43800 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
A la comarca Bages hi viuen més de 175.000 persones i és l’única comarca de 

Catalunya que, amb aquesta densitat de població, no disposa encara de vies ràpides 
gratuïtes o de ferrocarril amb temps de recorregut competitiu amb l’àrea metropo-
litana de Barcelona. Tanmateix, la població del Berguedà i del Solsonès transiten 
a través del Bages cap a l’Àrea metropolitana. En total, prop de 230.000 persones 
que direcció a Barcelona es mouen per les mateixes vies, patint les mateixes con-
seqüències. Aquestes circumstàncies provoquen dues situacions de discriminació 
clares. D’una banda, cap al conjunt de la població, molt especialment la gent tre-
balladora que es juga –literalment– la vida i els diners en no poder disposar d’unes 
infraestructures dignes, econòmiques i segures. I de l’altra, un clar fre en el desen-
volupament social i econòmic del territori. Pel que fa infraestructures viàries, les 
dues principals vies de comunicació per carretera sense peatge amb Barcelona són 
la C-55 i la C-58. Carreteres que tot i haver disminuït la seva sinistralitat els dar-
reres temps, continuen sent un coll d’ampolla i potencialment perilloses en certs 
trams, especialment en dies de pluja. Per la C-55 circulen 33.000 vehicles diaris en 
el seu tram Manresa-Sant Vicenç de Castellet. La única via ràpida, l’autopista C16, 
de pagament, però completament amortitzada, via infrautilitzada amb un pas de 
15.000 vehicles diaris, i una de les autopistes més cares de l’Estat. Actualment, amb 
l’objectiu de afavorir a un major ús de la via, es realitzen bonificacions del 45% de 
dilluns a divendres, i bonificacions en hores punta. Mesures que les mateixes da-
des del Departament indiquen que no han provocat el traspàs de vehicles esperat. 
A aquesta situació s’hi afegeix el fet que la Generalitat a través d’un decret que en-
trarà en vigor a partir de l’1 de setembre del 2019, pretén que els descomptes en el 
sistema de pagament només s’apliquin als turismes que disposin de Teletac o l’app 
Satelise eliminant la possibilitat de gaudir de les bonificacions realitzant pagament 
en efectiu o tarja com actualment. També continua sent una odissea el compliment 
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del protocol per part de la concessionària en l’obligació que té d’aixecament de bar-
reres en cas d’accident a la C-55.

– Quants vehicles que fins ara accedien a les bonificacions dels vehicles disposen 
de Teletac o Satelise?

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha reclamat a 
l’empresa Autema que reconsideri la decisió d’aplicar descomptes a 
la C-16 només a vehicles amb Teletac o Satelise
314-05278/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 43801 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
A la comarca Bages hi viuen més de 175.000 persones i és l’única comarca de 

Catalunya que, amb aquesta densitat de població, no disposa encara de vies ràpides 
gratuïtes o de ferrocarril amb temps de recorregut competitiu amb l’àrea metropo-
litana de Barcelona. Tanmateix, la població del Berguedà i del Solsonès transiten 
a través del Bages cap a l’Àrea metropolitana. En total, prop de 230.000 persones 
que direcció a Barcelona es mouen per les mateixes vies, patint les mateixes con-
seqüències. Aquestes circumstàncies provoquen dues situacions de discriminació 
clares. D’una banda, cap al conjunt de la població, molt especialment la gent tre-
balladora que es juga –literalment– la vida i els diners en no poder disposar d’unes 
infraestructures dignes, econòmiques i segures. I de l’altra, un clar fre en el desen-
volupament social i econòmic del territori. Pel que fa infraestructures viàries, les 
dues principals vies de comunicació per carretera sense peatge amb Barcelona són 
la C-55 i la C-58. Carreteres que tot i haver disminuït la seva sinistralitat els dar-
reres temps, continuen sent un coll d’ampolla i potencialment perilloses en certs 
trams, especialment en dies de pluja. Per la C-55 circulen 33.000 vehicles diaris en 
el seu tram Manresa-Sant Vicenç de Castellet. La única via ràpida, l’autopista C16, 
de pagament, però completament amortitzada, via infrautilitzada amb un pas de 
15.000 vehicles diaris, i una de les autopistes més cares de l’Estat. Actualment, amb 
l’objectiu de afavorir a un major ús de la via, es realitzen bonificacions del 45% de 
dilluns a divendres, i bonificacions en hores punta. Mesures que les mateixes da-
des del Departament indiquen que no han provocat el traspàs de vehicles esperat. 
A aquesta situació s’hi afegeix el fet que la Generalitat a través d’un decret que en-
trarà en vigor a partir de l’1 de setembre del 2019, pretén que els descomptes en el 
sistema de pagament només s’apliquin als turismes que disposin de Teletac o l’app 
Satelise eliminant la possibilitat de gaudir de les bonificacions realitzant pagament 
en efectiu o tarja com actualment. També continua sent una odissea el compliment 
del protocol per part de la concessionària en l’obligació que té d’aixecament de bar-
reres en cas d’accident a la C-55.



BOPC 401
2 d’agost de 2019

3.25.15. Preguntes per escrit 59 

– Ha reclamant el Govern de la Generalitat a l’empresa Autema un canvi en 
aquesta decisió?

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es replanteja la 
decisió d’aplicar descomptes a la C-16 només a vehicles amb Teletac 
o Satelise
314-05279/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 43802 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
A la comarca Bages hi viuen més de 175.000 persones i és l’única comarca de 

Catalunya que, amb aquesta densitat de població, no disposa encara de vies ràpides 
gratuïtes o de ferrocarril amb temps de recorregut competitiu amb l’àrea metropo-
litana de Barcelona. Tanmateix, la població del Berguedà i del Solsonès transiten 
a través del Bages cap a l’Àrea metropolitana. En total, prop de 230.000 persones 
que direcció a Barcelona es mouen per les mateixes vies, patint les mateixes con-
seqüències. Aquestes circumstàncies provoquen dues situacions de discriminació 
clares. D’una banda, cap al conjunt de la població, molt especialment la gent tre-
balladora que es juga –literalment– la vida i els diners en no poder disposar d’unes 
infraestructures dignes, econòmiques i segures. I de l’altra, un clar fre en el desen-
volupament social i econòmic del territori. Pel que fa infraestructures viàries, les 
dues principals vies de comunicació per carretera sense peatge amb Barcelona són 
la C-55 i la C-58. Carreteres que tot i haver disminuït la seva sinistralitat els dar-
reres temps, continuen sent un coll d’ampolla i potencialment perilloses en certs 
trams, especialment en dies de pluja. Per la C-55 circulen 33.000 vehicles diaris en 
el seu tram Manresa-Sant Vicenç de Castellet. La única via ràpida, l’autopista C16, 
de pagament, però completament amortitzada, via infrautilitzada amb un pas de 
15.000 vehicles diaris, i una de les autopistes més cares de l’Estat. Actualment, amb 
l’objectiu de afavorir a un major ús de la via, es realitzen bonificacions del 45% de 
dilluns a divendres, i bonificacions en hores punta. Mesures que les mateixes da-
des del Departament indiquen que no han provocat el traspàs de vehicles esperat. 
A aquesta situació s’hi afegeix el fet que la Generalitat a través d’un decret que en-
trarà en vigor a partir de l’1 de setembre del 2019, pretén que els descomptes en el 
sistema de pagament només s’apliquin als turismes que disposin de Teletac o l’app 
Satelise eliminant la possibilitat de gaudir de les bonificacions realitzant pagament 
en efectiu o tarja com actualment. També continua sent una odissea el compliment 
del protocol per part de la concessionària en l’obligació que té d’aixecament de bar-
reres en cas d’accident a la C-55.

– Davant les queixes dels ciutadans i ciutadanes del Bages es planteja el Govern 
revertir aquesta decisió arbitrària?

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
alguns trams d’autopistes són gratuïts
314-05280/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 43803 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
A la comarca Bages hi viuen més de 175.000 persones i és l’única comarca de 

Catalunya que, amb aquesta densitat de població, no disposa encara de vies ràpides 
gratuïtes o de ferrocarril amb temps de recorregut competitiu amb l’àrea metropo-
litana de Barcelona. Tanmateix, la població del Berguedà i del Solsonès transiten 
a través del Bages cap a l’Àrea metropolitana. En total, prop de 230.000 persones 
que direcció a Barcelona es mouen per les mateixes vies, patint les mateixes con-
seqüències. Aquestes circumstàncies provoquen dues situacions de discriminació 
clares. D’una banda, cap al conjunt de la població, molt especialment la gent tre-
balladora que es juga –literalment– la vida i els diners en no poder disposar d’unes 
infraestructures dignes, econòmiques i segures. I de l’altra, un clar fre en el desen-
volupament social i econòmic del territori. Pel que fa infraestructures viàries, les 
dues principals vies de comunicació per carretera sense peatge amb Barcelona són 
la C-55 i la C-58. Carreteres que tot i haver disminuït la seva sinistralitat els darreres 
temps, continuen sent un coll d’ampolla i potencialment perilloses en certs trams, 
especialment en dies de pluja. Per la 

C-55 circulen 33.000 vehicles diaris en el seu tram Manresa-Sant Vicenç de 
Castellet. La única via ràpida, l’autopista C16, de pagament, però completament 
amortitzada, via infrautilitzada amb un pas de 15.000 vehicles diaris, i una de les 
autopistes més cares de l’Estat. Actualment, amb l’objectiu de afavorir a un major ús 
de la via, es realitzen bonificacions del 45% de dilluns a divendres, i bonificacions 
en hores punta. Mesures que les mateixes dades del Departament indiquen que no 
han provocat el traspàs de vehicles esperat. A aquesta situació s’hi afegeix el fet que 
la Generalitat a través d’un decret que entrarà en vigor a partir de l’1 de setembre 
del 2019, pretén que els descomptes en el sistema de pagament només s’apliquin als 
turismes que disposin de Teletac o l’app Satelise eliminant la possibilitat de gaudir 
de les bonificacions realitzant pagament en efectiu o tarja com actualment. També 
continua sent una odissea el compliment del protocol per part de la concessionària 
en l’obligació que té d’aixecament de barreres en cas d’accident a la C-55.

– Quin és el motiu pel qual en altres concessions, com per exemple el tram gra-
tuït de l’AP-7 entre els accessos de Fornells i Vilademuls, fruit d’un acord entre l’Es-
tat, el tram és gratuït sense necessitat de disposar d’un sistema com el de Teletac o 
una aplicació de mòbil?

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un 
greuge comparatiu entre els ciutadans de Manresa (Bages) i els de 
Girona pel que fa als descomptes a les autopistes
314-05281/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 43804 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
A la comarca Bages hi viuen més de 175.000 persones i és l’única comarca de 

Catalunya que, amb aquesta densitat de població, no disposa encara de vies ràpides 
gratuïtes o de ferrocarril amb temps de recorregut competitiu amb l’àrea metropo-
litana de Barcelona. Tanmateix, la població del Berguedà i del Solsonès transiten 
a través del Bages cap a l’Àrea metropolitana. En total, prop de 230.000 persones 
que direcció a Barcelona es mouen per les mateixes vies, patint les mateixes con-
seqüències. Aquestes circumstàncies provoquen dues situacions de discriminació 
clares. D’una banda, cap al conjunt de la població, molt especialment la gent tre-
balladora que es juga –literalment– la vida i els diners en no poder disposar d’unes 
infraestructures dignes, econòmiques i segures. I de l’altra, un clar fre en el desen-
volupament social i econòmic del territori. Pel que fa infraestructures viàries, les 
dues principals vies de comunicació per carretera sense peatge amb Barcelona són 
la C-55 i la C-58. Carreteres que tot i haver disminuït la seva sinistralitat els dar-
reres temps, continuen sent un coll d’ampolla i potencialment perilloses en certs 
trams, especialment en dies de pluja. Per la C-55 circulen 33.000 vehicles diaris en 
el seu tram Manresa-Sant Vicenç de Castellet. La única via ràpida, l’autopista C16, 
de pagament, però completament amortitzada, via infrautilitzada amb un pas de 
15.000 vehicles diaris, i una de les autopistes més cares de l’Estat. Actualment, amb 
l’objectiu de afavorir a un major ús de la via, es realitzen bonificacions del 45% de 
dilluns a divendres, i bonificacions en hores punta. Mesures que les mateixes da-
des del Departament indiquen que no han provocat el traspàs de vehicles esperat. 
A aquesta situació s’hi afegeix el fet que la Generalitat a través d’un decret que en-
trarà en vigor a partir de l’1 de setembre del 2019, pretén que els descomptes en el 
sistema de pagament només s’apliquin als turismes que disposin de Teletac o l’app 
Satelise eliminant la possibilitat de gaudir de les bonificacions realitzant pagament 
en efectiu o tarja com actualment. També continua sent una odissea el compliment 
del protocol per part de la concessionària en l’obligació que té d’aixecament de bar-
reres en cas d’accident a la C-55.

– Considera el Govern que existeix un greuge comparatiu entre els ciutadans i 
ciutadanes de Manresa respecte als de Girona?

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els ciutadans del 
Bages no mereixen la mateixa consideració que els de Girona
314-05282/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 43805 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
A la comarca Bages hi viuen més de 175.000 persones i és l’única comarca de 

Catalunya que, amb aquesta densitat de població, no disposa encara de vies ràpides 
gratuïtes o de ferrocarril amb temps de recorregut competitiu amb l’àrea metropo-
litana de Barcelona. Tanmateix, la població del Berguedà i del Solsonès transiten 
a través del Bages cap a l’Àrea metropolitana. En total, prop de 230.000 persones 
que direcció a Barcelona es mouen per les mateixes vies, patint les mateixes con-
seqüències. Aquestes circumstàncies provoquen dues situacions de discriminació 
clares. D’una banda, cap al conjunt de la població, molt especialment la gent tre-
balladora que es juga –literalment– la vida i els diners en no poder disposar d’unes 
infraestructures dignes, econòmiques i segures. I de l’altra, un clar fre en el desen-
volupament social i econòmic del territori. Pel que fa infraestructures viàries, les 
dues principals vies de comunicació per carretera sense peatge amb Barcelona són 
la C-55 i la C-58. Carreteres que tot i haver disminuït la seva sinistralitat els dar-
reres temps, continuen sent un coll d’ampolla i potencialment perilloses en certs 
trams, especialment en dies de pluja. Per la C-55 circulen 33.000 vehicles diaris en 
el seu tram Manresa-Sant Vicenç de Castellet. La única via ràpida, l’autopista C16, 
de pagament, però completament amortitzada, via infrautilitzada amb un pas de 
15.000 vehicles diaris, i una de les autopistes més cares de l’Estat. Actualment, amb 
l’objectiu de afavorir a un major ús de la via, es realitzen bonificacions del 45% de 
dilluns a divendres, i bonificacions en hores punta. Mesures que les mateixes da-
des del Departament indiquen que no han provocat el traspàs de vehicles esperat. 
A aquesta situació s’hi afegeix el fet que la Generalitat a través d’un decret que en-
trarà en vigor a partir de l’1 de setembre del 2019, pretén que els descomptes en el 
sistema de pagament només s’apliquin als turismes que disposin de Teletac o l’app 
Satelise eliminant la possibilitat de gaudir de les bonificacions realitzant pagament 
en efectiu o tarja com actualment. També continua sent una odissea el compliment 
del protocol per part de la concessionària en l’obligació que té d’aixecament de bar-
reres en cas d’accident a la C-55.

– Els ciutadans i ciutadanes de Manresa i del Bages són menys que els ciutadans 
i ciutadanes de Girona?

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estudi de mesures 
alternatives per a aplicar descomptes a les autopistes
314-05283/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 43806 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
A la comarca Bages hi viuen més de 175.000 persones i és l’única comarca de 

Catalunya que, amb aquesta densitat de població, no disposa encara de vies ràpides 
gratuïtes o de ferrocarril amb temps de recorregut competitiu amb l’àrea metropo-
litana de Barcelona. Tanmateix, la població del Berguedà i del Solsonès transiten 
a través del Bages cap a l’Àrea metropolitana. En total, prop de 230.000 persones 
que direcció a Barcelona es mouen per les mateixes vies, patint les mateixes con-
seqüències. Aquestes circumstàncies provoquen dues situacions de discriminació 
clares. D’una banda, cap al conjunt de la població, molt especialment la gent tre-
balladora que es juga –literalment– la vida i els diners en no poder disposar d’unes 
infraestructures dignes, econòmiques i segures. I de l’altra, un clar fre en el desen-
volupament social i econòmic del territori. Pel que fa infraestructures viàries, les 
dues principals vies de comunicació per carretera sense peatge amb Barcelona són 
la C-55 i la C-58. Carreteres que tot i haver disminuït la seva sinistralitat els dar-
reres temps, continuen sent un coll d’ampolla i potencialment perilloses en certs 
trams, especialment en dies de pluja. Per la C-55 circulen 33.000 vehicles diaris en 
el seu tram Manresa-Sant Vicenç de Castellet. La única via ràpida, l’autopista C16, 
de pagament, però completament amortitzada, via infrautilitzada amb un pas de 
15.000 vehicles diaris, i una de les autopistes més cares de l’Estat. Actualment, amb 
l’objectiu de afavorir a un major ús de la via, es realitzen bonificacions del 45% de 
dilluns a divendres, i bonificacions en hores punta. Mesures que les mateixes da-
des del Departament indiquen que no han provocat el traspàs de vehicles esperat. 
A aquesta situació s’hi afegeix el fet que la Generalitat a través d’un decret que en-
trarà en vigor a partir de l’1 de setembre del 2019, pretén que els descomptes en el 
sistema de pagament només s’apliquin als turismes que disposin de Teletac o l’app 
Satelise eliminant la possibilitat de gaudir de les bonificacions realitzant pagament 
en efectiu o tarja com actualment. També continua sent una odissea el compliment 
del protocol per part de la concessionària en l’obligació que té d’aixecament de bar-
reres en cas d’accident a la C-55.

– Està estudiant el Govern mecanismes alternatius com els que s’utilitzen a l’AP7 
per disposar dels descomptes a través d’un adhesiu gratuït?

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb 
el Consell Comarcal del Bages per l’aplicació de descomptes a les 
autopistes
314-05284/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 43807 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
A la comarca Bages hi viuen més de 175.000 persones i és l’única comarca de 

Catalunya que, amb aquesta densitat de població, no disposa encara de vies ràpides 
gratuïtes o de ferrocarril amb temps de recorregut competitiu amb l’àrea metropo-
litana de Barcelona. Tanmateix, la població del Berguedà i del Solsonès transiten 
a través del Bages cap a l’Àrea metropolitana. En total, prop de 230.000 persones 
que direcció a Barcelona es mouen per les mateixes vies, patint les mateixes con-
seqüències. Aquestes circumstàncies provoquen dues situacions de discriminació 
clares. D’una banda, cap al conjunt de la població, molt especialment la gent tre-
balladora que es juga –literalment– la vida i els diners en no poder disposar d’unes 
infraestructures dignes, econòmiques i segures. I de l’altra, un clar fre en el desen-
volupament social i econòmic del territori. Pel que fa infraestructures viàries, les 
dues principals vies de comunicació per carretera sense peatge amb Barcelona són 
la C-55 i la C-58. Carreteres que tot i haver disminuït la seva sinistralitat els dar-
reres temps, continuen sent un coll d’ampolla i potencialment perilloses en certs 
trams, especialment en dies de pluja. Per la C-55 circulen 33.000 vehicles diaris en 
el seu tram Manresa-Sant Vicenç de Castellet. La única via ràpida, l’autopista C16, 
de pagament, però completament amortitzada, via infrautilitzada amb un pas de 
15.000 vehicles diaris, i una de les autopistes més cares de l’Estat. Actualment, amb 
l’objectiu de afavorir a un major ús de la via, es realitzen bonificacions del 45% de 
dilluns a divendres, i bonificacions en hores punta. Mesures que les mateixes da-
des del Departament indiquen que no han provocat el traspàs de vehicles esperat. 
A aquesta situació s’hi afegeix el fet que la Generalitat a través d’un decret que en-
trarà en vigor a partir de l’1 de setembre del 2019, pretén que els descomptes en el 
sistema de pagament només s’apliquin als turismes que disposin de Teletac o l’app 
Satelise eliminant la possibilitat de gaudir de les bonificacions realitzant pagament 
en efectiu o tarja com actualment. També continua sent una odissea el compliment 
del protocol per part de la concessionària en l’obligació que té d’aixecament de bar-
reres en cas d’accident a la C-55.

– S’ha reunit el Govern amb el Consell Comarcal del Bages per resoldre aquest 
greuge?

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desdoblament de 
la C-55
314-05285/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 43808 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
A la comarca Bages hi viuen més de 175.000 persones i és l’única comarca de 

Catalunya que, amb aquesta densitat de població, no disposa encara de vies ràpides 
gratuïtes o de ferrocarril amb temps de recorregut competitiu amb l’àrea metropo-
litana de Barcelona. Tanmateix, la població del Berguedà i del Solsonès transiten 
a través del Bages cap a l’Àrea metropolitana. En total, prop de 230.000 persones 
que direcció a Barcelona es mouen per les mateixes vies, patint les mateixes con-
seqüències. Aquestes circumstàncies provoquen dues situacions de discriminació 
clares. D’una banda, cap al conjunt de la població, molt especialment la gent tre-
balladora que es juga –literalment– la vida i els diners en no poder disposar d’unes 
infraestructures dignes, econòmiques i segures. I de l’altra, un clar fre en el desen-
volupament social i econòmic del territori. Pel que fa infraestructures viàries, les 
dues principals vies de comunicació per carretera sense peatge amb Barcelona són 
la C-55 i la C-58. Carreteres que tot i haver disminuït la seva sinistralitat els dar-
reres temps, continuen sent un coll d’ampolla i potencialment perilloses en certs 
trams, especialment en dies de pluja. Per la C-55 circulen 33.000 vehicles diaris en 
el seu tram Manresa-Sant Vicenç de Castellet. La única via ràpida, l’autopista C16, 
de pagament, però completament amortitzada, via infrautilitzada amb un pas de 
15.000 vehicles diaris, i una de les autopistes més cares de l’Estat. Actualment, amb 
l’objectiu de afavorir a un major ús de la via, es realitzen bonificacions del 45% de 
dilluns a divendres, i bonificacions en hores punta. Mesures que les mateixes da-
des del Departament indiquen que no han provocat el traspàs de vehicles esperat. 
A aquesta situació s’hi afegeix el fet que la Generalitat a través d’un decret que en-
trarà en vigor a partir de l’1 de setembre del 2019, pretén que els descomptes en el 
sistema de pagament només s’apliquin als turismes que disposin de Teletac o l’app 
Satelise eliminant la possibilitat de gaudir de les bonificacions realitzant pagament 
en efectiu o tarja com actualment. També continua sent una odissea el compliment 
del protocol per part de la concessionària en l’obligació que té d’aixecament de bar-
reres en cas d’accident a la C-55.

– Segueix tenint el Govern de la Generalitat la voluntat de desdoblar la C-55?

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment 
de l’obligació d’aixecar les barreres de peatge de la C-16 en cas 
d’accident a la C-55
314-05286/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 43809 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
A la comarca Bages hi viuen més de 175.000 persones i és l’única comarca de 

Catalunya que, amb aquesta densitat de població, no disposa encara de vies ràpides 
gratuïtes o de ferrocarril amb temps de recorregut competitiu amb l’àrea metropo-
litana de Barcelona. Tanmateix, la població del Berguedà i del Solsonès transiten 
a través del Bages cap a l’Àrea metropolitana. En total, prop de 230.000 persones 
que direcció a Barcelona es mouen per les mateixes vies, patint les mateixes con-
seqüències. Aquestes circumstàncies provoquen dues situacions de discriminació 
clares. D’una banda, cap al conjunt de la població, molt especialment la gent tre-
balladora que es juga –literalment– la vida i els diners en no poder disposar d’unes 
infraestructures dignes, econòmiques i segures. I de l’altra, un clar fre en el desen-
volupament social i econòmic del territori. Pel que fa infraestructures viàries, les 
dues principals vies de comunicació per carretera sense peatge amb Barcelona són 
la C-55 i la C-58. Carreteres que tot i haver disminuït la seva sinistralitat els dar-
reres temps, continuen sent un coll d’ampolla i potencialment perilloses en certs 
trams, especialment en dies de pluja. Per la C-55 circulen 33.000 vehicles diaris en 
el seu tram Manresa-Sant Vicenç de Castellet. La única via ràpida, l’autopista C16, 
de pagament, però completament amortitzada, via infrautilitzada amb un pas de 
15.000 vehicles diaris, i una de les autopistes més cares de l’Estat. Actualment, amb 
l’objectiu de afavorir a un major ús de la via, es realitzen bonificacions del 45% de 
dilluns a divendres, i bonificacions en hores punta. Mesures que les mateixes da-
des del Departament indiquen que no han provocat el traspàs de vehicles esperat. 
A aquesta situació s’hi afegeix el fet que la Generalitat a través d’un decret que en-
trarà en vigor a partir de l’1 de setembre del 2019, pretén que els descomptes en el 
sistema de pagament només s’apliquin als turismes que disposin de Teletac o l’app 
Satelise eliminant la possibilitat de gaudir de les bonificacions realitzant pagament 
en efectiu o tarja com actualment. També continua sent una odissea el compliment 
del protocol per part de la concessionària en l’obligació que té d’aixecament de bar-
reres en cas d’accident a la C-55.

– Considera el Govern de la Generalitat que l’empresa concessionària de la C-16 
compleix adequadament l’aixecament de barreres del peatge en cas d’accident de la 
C-55?

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de 
col·lapse del servei d’urgències de l’Hospital de Sant Joan Despí 
Moisès Broggi
314-05287/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43924 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

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 Comitè d’Empresa de l’Hospital Moisès Broggi ha denunciat el col·lapse per-
manent que pateix el servei d’urgències i que s’agreujarà amb el tancament previst 
d’aproximadament 68 llits durant el període d’estiu. Interessa saber a aquesta dipu-
tada i al seu grup parlamentari: 

– Quin capteniment té el Govern en relació amb la situació de col·lapse que pa-
teix el servei d’urgències de l’Hospital Moisès Broggi?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2019
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mitjana de 
pacients per infermer del servei d’urgències de l’Hospital de Sant 
Joan Despí Moisès Broggi
314-05288/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43925 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

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 Comitè d’Empresa de l’Hospital Moisès Broggi ha denunciat el col·lapse per-
manent que pateix el servei d’urgències i que s’agreujarà amb el tancament previst 
d’aproximadament 68 llits durant el període d’estiu. Interessa saber a aquesta dipu-
tada i al seu grup parlamentari: 

– Quina ha estat la mitjana de pacients per infermer/a a urgències de l’Hospital 
Moisès Broggi durant l’any 2018 i 2019? (Es demana desglossar les dades per mes).

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2019
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps d’espera 
dels pacients d’urgències per a accedir a un llit a l’Hospital de Sant 
Joan Despí Moisès Broggi
314-05289/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43926 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

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 Comitè d’Empresa de l’Hospital Moisès Broggi ha denunciat el col·lapse per-
manent que pateix el servei d’urgències i que s’agreujarà amb el tancament previst 
d’aproximadament 68 llits durant el període d’estiu. Interessa saber a aquesta dipu-
tada i al seu grup parlamentari: 

– Quin és el temps d’espera que pateixen els pacients a urgències de l’Hospital 
Moisès Broggi per ser traslladats a un llit durant l’any 2018 i 2019? (Es demana des-
glossar les dades per mes i tipus de malaltia).

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2019
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de llits 
que es tancaran a l’estiu a l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès 
Broggi
314-05290/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43927 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

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 Comitè d’Empresa de l’Hospital Moisès Broggi ha denunciat el col·lapse per-
manent que pateix el servei d’urgències i que s’agreujarà amb el tancament previst 
d’aproximadament 68 llits durant el període d’estiu. Interessa saber a aquesta dipu-
tada i al seu grup parlamentari: 

– Quants llits té previst tancar l’Hospital Moisès Broggi durant aquest estiu?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2019
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’anul·lació d’operacions arran del tancament de llits durant l’estiu a 
l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi
314-05291/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43928 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

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 Comitè d’Empresa de l’Hospital Moisès Broggi ha denunciat el col·lapse per-
manent que pateix el servei d’urgències i que s’agreujarà amb el tancament previst 
d’aproximadament 68 llits durant el període d’estiu. Interessa saber a aquesta dipu-
tada i al seu grup parlamentari: 

– Té previst el Govern anul·lar operacions previstes per aquest estiu a l’Hospital 
Moisès Broggi davant la decisió de tancament de llits?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2019
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
tancament de quiròfans durant l’estiu a l’Hospital de Sant Joan Despí 
Moisès Broggi
314-05292/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43929 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

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 Comitè d’Empresa de l’Hospital Moisès Broggi ha denunciat el col·lapse per-
manent que pateix el servei d’urgències i que s’agreujarà amb el tancament previst 
d’aproximadament 68 llits durant el període d’estiu. Interessa saber a aquesta dipu-
tada i al seu grup parlamentari: 

– Té previst el Govern tancar algun quiròfan de l’Hospital Moisès Broggi durant 
aquest estiu?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2019
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la repercussió del 
tancament de llits durant l’estiu en la situació de col·lapse del servei 
d’urgències de l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi
314-05293/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43930 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

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 Comitè d’Empresa de l’Hospital Moisès Broggi ha denunciat el col·lapse per-
manent que pateix el servei d’urgències i que s’agreujarà amb el tancament previst 
d’aproximadament 68 llits durant el període d’estiu. Interessa saber a aquesta dipu-
tada i al seu grup parlamentari: 

– És conscient el Govern que el tancament de llits previst durant aquest estiu a 
l’Hospital Moisès Broggi pot agreujar la situació de col·lapse que pateix el servei 
d’urgències de l’Hospital Moisès Broggi?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2019
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
solucionar la situació de col·lapse del servei d’urgències de l’Hospital 
de Sant Joan Despí Moisès Broggi
314-05294/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43931 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

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 Comitè d’Empresa de l’Hospital Moisès Broggi ha denunciat el col·lapse per-
manent que pateix el servei d’urgències i que s’agreujarà amb el tancament previst 
d’aproximadament 68 llits durant el període d’estiu. Interessa saber a aquesta dipu-
tada i al seu grup parlamentari: 

– Quines mesures té previst el Govern portar a terme per solucionar la situació 
de col·lapse que pateix el servei d’urgències de l’Hospital Moisès Broggi?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2019
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
treballadors de l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi que han 
marxat a treballar a altres centres
314-05295/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43932 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

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 Comitè d’Empresa de l’Hospital Moisès Broggi ha denunciat el col·lapse per-
manent que pateix el servei d’urgències i que s’agreujarà amb el tancament previst 
d’aproximadament 68 llits durant el període d’estiu. Interessa saber a aquesta dipu-
tada i al seu grup parlamentari: 

– Quants treballadors de l’Hospital Moisès Broggi, tant eventuals com indefinits, 
han marxat a treballar a altres centres durant el 2018 i el 2019? (Es demana desglos-
sar les dades per mes i tipus de treballador).

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2019
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació laboral 
del personal de l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi
314-05296/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43933 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

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 Comitè d’Empresa de l’Hospital Moisès Broggi ha denunciat el col·lapse per-
manent que pateix el servei d’urgències i que s’agreujarà amb el tancament previst 
d’aproximadament 68 llits durant el període d’estiu. Interessa saber a aquesta dipu-
tada i al seu grup parlamentari: 

– Té coneixement el Govern de la situació laboral que pateix el personal de 
l’Hospital Moisès Broggi?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2019
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
millorar la situació laboral del personal de l’Hospital de Sant Joan 
Despí Moisès Broggi
314-05297/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43934 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

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 Comitè d’Empresa de l’Hospital Moisès Broggi ha denunciat el col·lapse per-
manent que pateix el servei d’urgències i que s’agreujarà amb el tancament previst 
d’aproximadament 68 llits durant el període d’estiu. Interessa saber a aquesta dipu-
tada i al seu grup parlamentari: 

– Quines mesures té previst el Govern portar a terme per millorar la situació la-
boral dels treballadors de l’Hospital Moisès Broggi?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2019
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos 
previstos per a solucionar la situació de col·lapse del servei 
d’urgències de l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi
314-05298/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43935 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

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 Comitè d’Empresa de l’Hospital Moisès Broggi ha denunciat el col·lapse per-
manent que pateix el servei d’urgències i que s’agreujarà amb el tancament previst 
d’aproximadament 68 llits durant el període d’estiu. Interessa saber a aquesta dipu-
tada i al seu grup parlamentari: 

– Quins recursos econòmics té previst destinar el Govern per a solucionar la 
situació de col·lapse que pateix el servei d’urgències de l’Hospital Moisès Broggi?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2019
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per 
a visites i operacions de l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi
314-05299/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43936 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

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 Comitè d’Empresa de l’Hospital Moisès Broggi ha denunciat el col·lapse per-
manent que pateix el servei d’urgències i que s’agreujarà amb el tancament previst 
d’aproximadament 68 llits durant el període d’estiu. Interessa saber a aquesta dipu-
tada i al seu grup parlamentari: 

– Quina és la llista d’espera per visites i per operacions de l’Hospital Moisès 
Broggi els anys 2018 i 2019?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2019
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
finques comprades per l’Incasòl a l’Alt Camp
314-05300/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43937 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup 

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quantes finques ha comprat l’Incasòl en els darrers dos anys a la comarca de 

l’Alt Camp? Desglossat per municipi, polígon, parcel·la i preu que s’ha pagat.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2019
Jordi Terrades i Santacreu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús a què pensa 
destinar les finques comprades per l’Incasòl a l’Alt Camp
314-05301/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43938 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup 

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Què pensa realitzar el Govern amb les finques comprades per l’Incasòl en els 

darrers dos anys a la comarca de l’Alt Camp?

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2019
Jordi Terrades i Santacreu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’Estudi 
sociolingüístic als patis d’escoles i instituts de zones urbanes de 
Catalunya de la Plataforma per la Llengua
314-05302/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43941 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

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.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern en relació amb «l’Estudi sociolingüístic als 

patis d’escoles i instituts de zones urbanes de Catalunya» realitzat i publicat per Pla-
taforma per la Llengua?

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autorització a la 
Plataforma per la Llengua per a accedir als patis de les escoles per 
a fer l’Estudi sociolingüístic als patis d’escoles i instituts de zones 
urbanes de Catalunya
314-05303/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43942 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

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.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Va autoritzar el Departament d’Educació a Plataforma per la Llengua per  

accedir a diferents centres educatius a fer «l’Estudi sociolingüístic als patis d’escoles 
i instituts de zones urbanes de Catalunya»?

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació en 
el disseny de l’Estudi sociolingüístic als patis d’escoles i instituts de 
zones urbanes de Catalunya de la Plataforma per la Llengua
314-05304/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43943 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

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.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Va participar el Departament d’Educació en el disseny de «l’Estudi sociolin-

güístic als patis d’escoles i instituts de zones urbanes de Catalunya» fet per Plata-
forma per la Llengua?

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació 
als equips directius dels centres docents on es va fer l’Estudi 
sociolingüístic als patis d’escoles i instituts de zones urbanes de 
Catalunya de la Plataforma per la Llengua
314-05305/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43944 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

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.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Van ser informats o tenien coneixement tots els equips directius dels diferents 

centres educatius objecte de «l’Estudi sociolingüístic als patis d’escoles i instituts de 
zones urbanes de Catalunya» que es realitzaria aquesta investigació?

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació als 
ajuntaments dels municipis on es va fer l’Estudi sociolingüístic 
als patis d’escoles i instituts de zones urbanes de Catalunya de la 
Plataforma per la Llengua
314-05306/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43945 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

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.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Van ser informats o tenien coneixement els ajuntaments dels municipis on per-

tanyen els diferents centres educatius objecte de «l’Estudi sociolingüístic als patis 
d’escoles i instituts de zones urbanes de Catalunya» que es realitzaria aquesta in-
vestigació?

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació 
a les famílies dels alumnes dels centres on es va fer l’Estudi 
sociolingüístic als patis d’escoles i instituts de zones urbanes de 
Catalunya de la Plataforma per la Llengua
314-05307/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43946 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

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.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Consta al Govern que les famílies de l’alumnat que va ser objecte de «l’Estudi 

sociolingüístic als patis d’escoles i instituts de zones urbanes de Catalunya» dins els 
seus centres educatius fossin assabentades sobre l’estudi en qüestió?

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la vulneració del 
dret de protecció dels infants arran de l’elaboració de l’Estudi 
sociolingüístic als patis d’escoles i instituts de zones urbanes de 
Catalunya de la Plataforma per la Llengua
314-05308/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43947 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

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.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Considera el Departament d’Educació que Plataforma per la Llengua, amb la 

seva actuació per fer «l’Estudi sociolingüístic als patis d’escoles i instituts de zones 
urbanes de Catalunya», va vulnerar el dret de protecció als infants?

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la necessitat 
d’articular protocols per a garantir la protecció dels drets de l’infant 
davant d’estudis i investigacions fets en centres educatius
314-05309/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43948 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

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.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Considera necessari el Departament d’Educació articular algun protocol con-

cret per garantir la protecció dels drets de l’infant en l’exercici d’estudis o investiga-
cions que tinguin lloc dins els centres educatius?

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’emprendre accions contra la Plataforma per la Llengua arran de 
l’elaboració de l’Estudi sociolingüístic als patis d’escoles i instituts 
de zones urbanes de Catalunya
314-05310/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43949 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

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.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Departament d’Educació emprendre alguna acció contra Plata-

forma per la Llengua per la seva actuació feta per l’elaboració de «l’Estudi sociolin-
güístic als patis d’escoles i instituts de zones urbanes de Catalunya»?

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la renovació de l’aeri 
de Montserrat
314-05311/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43950 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Par-

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

Montserrat es troba en el segon lloc més visitat de Catalunya, mostrant alguns 
dies de l’any autèntics problemes d’aparcament i d’accés al Monestir. Alguns mit-
jans de comunicació s’han fet ressò de la intenció del Govern de la Generalitat de 
procedir a substituir l’actual aeri de Montserrat, per un de nou de major capacitat. 
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

– Té previst el Govern renovar, ampliar o substituir l’actual servei de l’Aeri de 
Montserrat? En cas afirmatiu, quines actuacions té previst portar a terme?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2019
Jordi Terrades i Santacreu, Marta Moreta Rovira, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la continuïtat dels 
tractaments contra l’eruga processionària al Berguedà
314-05312/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43951 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Par-

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

La comarca del Berguedà, es veu periòdicament atacada per l’eruga processio-
nària, la qual suposa un greu problema, tant per la massa forestal, com per les acti-
vitats turístiques que es duen a terme, en els boscos i zones colindants. La darrera 
fumigació va tenir efectes molt positius. Interessa saber a aquests diputats i al seu 
grup parlamentari: 

– Quines són les previsions del Govern pel que fa la continuïtat dels tractaments 
contra l’eruga processionària, a la comarca del Berguedà?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2019
Jordi Terrades i Santacreu, Marta Moreta Rovira, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment i 
l’actuació contra l’eruga del boix
314-05313/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43952 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Par-

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

Des de fa un parell d’anys, algunes zones de la comarca del Berguedà, s’han vist 
atacades per l’eruga del boix. Una espècia, vinguda d’Àsia, que s’ha adaptat de for-
ma preocupant en els nostres boscos, causant pèrdues importants en les poblacions 
de boix, tant en boscos com en jardins. Interessa saber a aquests diputats i al seu 
grup parlamentari: 

– Quin és el capteniment del Govern pel que fa a estudiar i actuar contra l’eruga 
del boix, per tal d’evitar els perjudicis que en aquest moment està causant?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2019
Jordi Terrades i Santacreu, Marta Moreta Rovira, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts per a 
millores forestals atorgats al Bages, el Berguedà, el Solsonès i el 
Moianès en el període 2014-2018
314-05314/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43953 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Par-

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

Aquest any es compleixen 25 anys dels grans incendis que varen assolar les co-
marques de la Catalunya Central. Les condicions meteorològiques, foren impor-
tants, però també l’existència de grans volums de combustible en els boscos, degut 
a una deficient política forestal. Actualment els boscos de la Catalunya Central con-
tinuen en un estat molt deficient de gestió. Interessa saber a aquests diputats i al seu 
grup parlamentari: 

– Quina és la relació d’ajuts per a millores forestals atorgats per la Generalitat de 
Catalunya, a les comarques del Bages, Berguedà, Solsonès i Moianès, en els anys 
2014, 2015, 2016, 2017, i 2018? Quina és la seva distribució per municipis?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2019
Jordi Terrades i Santacreu, Marta Moreta Rovira, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la voluntat de crear 
una delegació del Govern a Manresa
314-05315/12

FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43954 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Par-

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

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern en relació a dotar al municipi de Manresa 

d’una seu per ubicar-hi la Delegació del Govern, com ja tenen algunes altres capi-
tals de vegueria?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Marta Moreta Rovira, diputada, GP PSC-

Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el flux de vehicles 
de la C-55 al tram sud del Bages en el període 2016-2018
314-05316/12

FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43955 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Par-

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

Els darrers anys el tram sud de la C-55 a Manresa, s’ha convertit en una font 
d’accidents mortals, d’altres accidents amb ferits, i els usuaris pateixen retencions 
constants, degut a les diferents incidències que es produeixen. Les administracions 
de la zona venen reclamant una solució per aquesta carretera. Interessa saber a 
aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

– Quin ha estat el fluix de vehicles del tram sud de la C-55, en els anys 2016, 
2017 i 2018?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2019
Jordi Terrades i Santacreu, Marta Moreta Rovira, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a 
resoldre l’accidentalitat del tram sud de la carretera C-55
314-05317/12

FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43956 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Par-

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

Els darrers anys el tram sud de la C-55 a Manresa, s’ha convertit en una font 
d’accidents mortals, d’altres accidents amb ferits, i els usuaris pateixen retencions 
constants, degut a les diferents incidències que es produeixen. Les administracions 
de la zona venen reclamant una solució per aquesta carretera. Interessa saber a 
aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

– Té previst el Govern portar a terme actuacions puntuals o globals per a resol-
dre l’actual problemàtica del tram sud de la C-55 a Manresa?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2019
Jordi Terrades i Santacreu, Marta Moreta Rovira, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adjudicació i 
execució de les obres de prolongació del tram Berga - Túnel del Cadí 
de la C-16
314-05318/12

FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43957 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Par-

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

La C-16 finalitza com autovia a la ciutat de Berga. Degut al gran volum de tràn-
sit que hi circula i per evitar col·lapses en alguns dels seus trams, s’han de tancar els 
carrils d’avançament els caps de setmana. En els darrers anys el Govern ha anunciat 
les obres de prolongació de l’autovia, fins el Túnel del Cadí. Actualment encara no 
hi ha coneixement dels terminis concrets per a l’adjudicació i execució de les obres. 
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

– Quin és el capteniment del Govern en relació a l’adjudicació i execució de les 
obres de prolongació del tram Berga - Túnel del Cadí de la C-16?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2019
Jordi Terrades i Santacreu, Marta Moreta Rovira, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de les obres 
de prolongació del tram Berga - Túnel del Cadí de la C-16
314-05319/12

FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43958 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Par-

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

La C-16 finalitza com autovia a la ciutat de Berga. Degut al gran volum de tràn-
sit que hi circula i per evitar col·lapses en alguns dels seus trams, s’han de tancar els 
carrils d’avançament els caps de setmana. En els darrers anys el Govern ha anunciat 
les obres de prolongació de l’autovia, fins el Túnel del Cadí. Actualment encara no 
hi ha coneixement dels terminis concrets per a l’adjudicació i execució de les obres. 
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

– Quin és el cost previst per al projecte de prolongació del tram Berga - Túnel 
del Cadí de la C-16?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2019
Jordi Terrades i Santacreu, Marta Moreta Rovira, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’entrada 
en funcionament del tram Berga - Túnel del Cadí de la C-16
314-05320/12

FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43959 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Par-

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

La C-16 finalitza com autovia a la ciutat de Berga. Degut al gran volum de tràn-
sit que hi circula i per evitar col·lapses en alguns dels seus trams, s’han de tancar els 
carrils d’avançament els caps de setmana. En els darrers anys el Govern ha anunciat 
les obres de prolongació de l’autovia, fins el Túnel del Cadí. Actualment encara no 
hi ha coneixement dels terminis concrets per a l’adjudicació i execució de les obres. 
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

– Quina és la previsió del Govern per l’entrada en servei del tram desdoblat de la 
C-16 entre Berga i el Túnel del Cadí?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2019
Jordi Terrades i Santacreu, Marta Moreta Rovira, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la represa de les 
obres de construcció de la primera fase del polígon comarcal d’Olvan 
(Berguedà)
314-05321/12

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43960 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, diputada, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parla-

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

Actualment la comarca del Berguedà no disposa d’un sòl industrial degudament 
equipat per acollir mitjanes i grans empreses. És per aquest motiu que es va plani-
ficar un gran polígon industrial en el municipi d’Olvan, proper a la C-16. Les obres 
d’aquest polígon, promogut per l’Incasòl, porten aturades des de fa aproximadament 
6 anys. Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 

– Quan té previst el Govern reprendre les obres de construcció de la primera fase 
del polígon comarcal d’Olvan?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2019
Alícia Romero Llano, Marta Moreta Rovira, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la finalització de les 
obres de construcció de la primera fase del polígon comarcal d’Olvan 
(Berguedà)
314-05322/12

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43961 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, diputada, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parla-

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

Actualment la comarca del Berguedà no disposa d’un sòl industrial degudament 
equipat per acollir mitjanes i grans empreses. És per aquest motiu que es va plani-
ficar un gran polígon industrial en el municipi d’Olvan, proper a la C-16. Les obres 
d’aquest polígon, promogut per l’Incasòl, porten aturades des de fa aproximadament 
6 anys. Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 

– Quan té previst el Govern la finalització de les obres de la primera fase del po-
lígon comarcal d’Olvan?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2019
Alícia Romero Llano, Marta Moreta Rovira, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts per a 
la restauració de monuments atorgats al Bages, el Berguedà, el 
Solsonès i el Moianès en el període 2014-2018
314-05323/12

FORMULACIÓ: RAFEL BRUGUERA BATALLA, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43962 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament
Rafel Bruguera Batalla, diputat, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parla-

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

Durant molts anys, tant la Generalitat de Catalunya, com la Diputació de Bar-
celona, havien destinat importants partides a la restauració de monuments a les co-
marques del Bages, Berguedà, Solsonès, i Moianès, permetent, per una banda frenar 
el deteriorament d’edificis històrics, i per altra, fer-los visitables i convertint-los en 
centres de visita i atracció turística. En els darrers anys, hi ha hagut una reducció 
molt important en les dotacions econòmiques per aquest destí. Interessa saber a 
aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

– Quina és la relació d’ajuts que ha atorgat la Generalitat de Catalunya per a la 
restauració de monuments a les comarques del Bages, Berguedà, Solsonès i Moia-
nès durant els exercicis 2015, 2016, 2017 i 2018? Quines són les previsions per l’any 
2019?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2019
Rafel Bruguera Batalla, Marta Moreta Rovira, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts per a 
preservar i restaurar colònies industrials dels rius Llobregat, Ter i 
Anoia en el període 2015-2018
314-05324/12

FORMULACIÓ: RAFEL BRUGUERA BATALLA, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43963 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament
Rafel Bruguera Batalla, diputat, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parla-

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

Catalunya té una àmplia i diversa xarxa de Colònies industrials al llarg dels prin-
cipals rius del país, i molt especialment a les conques del Llobregat, el Ter i l’Anoia. 
Els Ajuntaments dels municipis, amb presència de colònies, varen promoure dife-
rents iniciatives per tal que la Generalitat de Catalunya mobilitzés fons propis i al-
tres de la UE, per aconseguir salvaguardar aquest ric patrimoni industrial. Interessa 
saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

– Quina és la relació d’ajuts que ha atorgat la Generalitat de Catalunya per a la 
preservació i restauració de les colònies industrials situades al llarg dels rius Llo-
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bregat, Ter i Anoia, durant els exercicis 2015, 2016, 2017 i 2018? Quines són les pre-
visions per aquest 2019?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2019
Rafel Bruguera Batalla, Marta Moreta Rovira, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació dels 
antics centres d’acollida turística de Sallent i Berga
314-05325/12

FORMULACIÓ: RAFEL BRUGUERA BATALLA, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43964 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament
Rafel Bruguera Batalla, diputat, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parla-

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

Fa aproximadament set anys, es varen construir, en els municipis de Sallent 
i Berga, sengles edificis CAT, destinats a activitats turístiques. Interessa saber a 
aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

– En quina situació constructiva, i disponibilitat de cèdula d’activitat, es troben 
els edificis CAT de Sallent i Berga?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2019
Rafel Bruguera Batalla, Marta Moreta Rovira, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la titularitat dels 
antics centres d’acollida turística de Sallent i Berga
314-05326/12

FORMULACIÓ: RAFEL BRUGUERA BATALLA, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43965 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament
Rafel Bruguera Batalla, diputat, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parla-

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

Fa aproximadament set anys, es varen construir, en els municipis de Sallent 
i Berga, sengles edificis CAT, destinats a activitats turístiques. Interessa saber a 
aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

– A quina administració pertanyen els edificis CAT de Sallent i Berga?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2019
Rafel Bruguera Batalla, Marta Moreta Rovira, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’ús dels 
antics centres d’acollida turística de Sallent i Berga
314-05327/12

FORMULACIÓ: RAFEL BRUGUERA BATALLA, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43966 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament
Rafel Bruguera Batalla, diputat, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parla-

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

Fa aproximadament set anys, es varen construir, en els municipis de Sallent 
i Berga, sengles edificis CAT, destinats a activitats turístiques. Interessa saber a 
aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

– Quines son les previsions d’ús dels dos edificis CAT de Sallent i Berga?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2019
Rafel Bruguera Batalla, Marta Moreta Rovira, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels antics 
centres d’acollida turística de Sallent i Berga
314-05328/12

FORMULACIÓ: RAFEL BRUGUERA BATALLA, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43967 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament
Rafel Bruguera Batalla, diputat, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parla-

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

Fa aproximadament set anys, es varen construir, en els municipis de Sallent 
i Berga, sengles edificis CAT, destinats a activitats turístiques. Interessa saber a 
aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

– Quin ha estat el cost, de cadascun dels edificis CAT de Sallent i Berga?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2019
Rafel Bruguera Batalla, Marta Moreta Rovira, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació de 
personal i de vehicles de les comissaries dels Mossos d’Esquadra de 
Manresa, Berga i Solsona
314-05329/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43968 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parla-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quines són les dotacions de personal i vehicles destinades a les comissaries del 

Cos de Mossos d’Esquadra de Manresa, Berga i Solsona? Quines són les previsions 
que té el Govern per l’any 2020?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2019
Carles Castillo Rosique, Marta Moreta Rovira, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació de 
personal i de vehicles de la Delegació del Govern a la Catalunya 
Central
314-05330/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43969 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parla-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la dotació en personal i vehicles del Cos de Mossos d’Esquadra que 

es destina a la Delegació del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2019
Carles Castillo Rosique, Marta Moreta Rovira, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació de 
personal i de vehicles dels parcs de bombers del Bages, el Berguedà, 
el Solsonès i el Moianès
314-05331/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43970 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parla-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la dotació de personal i vehicles que hi ha destinada a cada un dels 

parcs de bombers de les comarques del Bages, Berguedà, Solsonès i Moianès?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2019
Carles Castillo Rosique, Marta Moreta Rovira, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la millora dels parcs 
de bombers del Bages, el Berguedà, el Solsonès i el Moianès
314-05332/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43971 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parla-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quines previsions té el Govern de la Generalitat per a la millora dels parcs de 

bombers de les comarques del Bages, Berguedà, Solsonès i Moianès per l’any 2020?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2019
Carles Castillo Rosique, Marta Moreta Rovira, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el trasllat de la Sala 
de Comandament dels Mossos d’Esquadra de Manresa (Bages) a 
Reus (Baix Camp)
314-05333/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43974 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parla-

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

En els darrers temps han aparegut diverses informacions sobre un possible tras-
llat de la Sala de Comandament dels Mossos d’Esquadra, a Reus, on es centralit-
zarien les funcions, a nivell de tot Catalunya. Interessa saber a aquests diputats i al 
seu grup parlamentari: 

– Quin és el capteniment del Govern pel que fa a un possible desmantellament 
de la Sala de Comandament dels Mossos d’Esquadra a Manresa?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2019
Carles Castillo Rosique, Marta Moreta Rovira, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat de 
desmantellar la Sala de Comandament dels Mossos d’Esquadra de 
Manresa (Bages)
314-05334/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43975 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parla-

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

En els darrers temps han aparegut diverses informacions sobre un possible tras-
llat de la Sala de Comandament dels Mossos d’Esquadra, a Reus, on es centralit-
zarien les funcions, a nivell de tot Catalunya. Interessa saber a aquests diputats i al 
seu grup parlamentari: 

– Té previst el Govern algun pla o projecte de remodelació de les instal·lacions 
i serveis dels Mossos d’Esquadra, a nivell global de Catalunya, on aparegui la pos-
sibilitat de desmantellament de la Sala de Comandament dels Mossos d’Esquadra 
a Manresa?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2019
Carles Castillo Rosique, Marta Moreta Rovira, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per 
a solucionar el problema de climatització dels jutjats de Sabadell 
(Vallès Occidental)
314-05335/12

FORMULACIÓ: ROSA MARIA IBARRA OLLÉ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43976 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament
Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Quines són les mesures immediates que es prendran per solucionar el proble-

ma de climatització dels Jutjats de Sabadell ja que la finalització de les obres, que 
implicarà la seva renovació, està prevista pel proper 14 de desembre de 2021?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2019
Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la creació d’una 
oficina d’atenció a les víctimes de terrorisme
314-05336/12

FORMULACIÓ: MARC PARÉS FRANZI, DEL GP CATECP

Reg. 44004 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament
Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Hem estat coneixedors que el Govern de la Generalitat està treballant en la crea-

ció d’una oficina catalana d’atenció a les víctimes del terrorisme.
– Quin és el calendari previst perquè l’esmentada oficina comenci a funcionar?

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2019
Marc Parés Franzi, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les funcions de 
l’oficina d’atenció a les víctimes de terrorisme
314-05337/12

FORMULACIÓ: MARC PARÉS FRANZI, DEL GP CATECP

Reg. 44005 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament
Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
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lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Hem estat coneixedors que el govern de la Generalitat està treballant en la crea-

ció d’una oficina catalana d’atenció a les víctimes del terrorisme.
– Quines funcions tindrà assignades l’esmentada oficina?

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2019
Marc Parés Franzi, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos humans 
i pressupostaris de l’oficina d’atenció a les víctimes de terrorisme
314-05338/12

FORMULACIÓ: MARC PARÉS FRANZI, DEL GP CATECP

Reg. 44006 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament
Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Hem estat coneixedors que el govern de la Generalitat està treballant en la crea-

ció d’una Oficina Catalana d’Atenció a les Víctimes del terrorisme.
– Amb quins recursos humans i pressupostaris comptarà l’esmentada oficina?

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2019
Marc Parés Franzi, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de 
construcció de l’Escola La Serreta, de Santpedor (Bages)
314-05339/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CATECP

Reg. 44024 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, presidenta, 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: 
– Quin és l’estat del projecte de construcció de la nova escola de la Serreta, de 

Santpedor?

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2019
Jéssica Albiach Satorres, presidenta; Marc Parés Franzi, diputat, GP CatECP
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	311-01065/12
	Anunci: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions previstes arran de les denúncies d’irregularitats en les eleccions a la Cambra de Comerç de Barcelona
	311-01066/12
	Anunci: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el sotmetiment de la Cambra de Comerç de Barcelona a l’Assemblea Nacional Catalana
	311-01067/12
	Anunci: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el fet que l.òrgan de govern de la Cambra de Comerç de Barcelona doni suport a una campanya de boicot a diverses empreses catalanes
	311-01068/12
	Anunci: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el posicionament de la consellera d’Empresa i Coneixement davant l’anunci d’un acord amb l’Assemblea Nacional Catalana, que reclama la via unilateral tot i el perjudici que podria causar a les empr
	311-01078/12
	Anunci: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els casos de professores interines no renovades arran d’un embaràs
	311-01079/12
	Anunci: Carles Riera Albert, del SP CUP-CC


	3.25.15. Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les condicions de treball dels empleats de l’empresa Selvafil, de Maçanet de la Selva
	314-05233/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el proveïment d’aigua del projecte de Hard Rock
	314-05234/12
	Formulació: Lucas Silvano Ferro Solé, juntament amb una altra diputada del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de recuperació de cabals del riu Siurana
	314-05235/12
	Formulació: Lucas Silvano Ferro Solé, juntament amb una altra diputada del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el termini de finalització de la concessió d’aigua als regants de Riudecanyes (Baix Camp)
	314-05236/12
	Formulació: Lucas Silvano Ferro Solé, juntament amb una altra diputada del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les alternatives de proveïment d’aigua de Reus (Baix Camp) i l’Alt Camp
	314-05237/12
	Formulació: Lucas Silvano Ferro Solé, juntament amb una altra diputada del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions de control i seguiment de continguts dels dispositius informàtics de fiscals i jutges
	314-05238/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat de l’allotjament en servidors de la Generalitat de les dades dels procediments judicials amb la independència judicial
	314-05239/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat de l’allotjament de les dades dels procediments judicials en servidors de la Generalitat amb la protecció de dades
	314-05240/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat d’allotjar les dades dels procediments judicials en servidors del poder judicial
	314-05241/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el lloguer de l’edifici Cíclope, d’Igualada (Anoia)
	314-05242/12
	Formulació: Pol Gibert Horcas,  juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari de les obres d’adequació de l’edifici del Servei d’Ocupació de Catalunya a Igualada (Anoia)
	314-05243/12
	Formulació: Pol Gibert Horcas,  juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost de les obres d’adequació de l’edifici del Servei d’Ocupació de Catalunya a Igualada (Anoia)
	314-05244/12
	Formulació: Pol Gibert Horcas,  juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posada en marxa de la seu del Servei d’Ocupació de Catalunya a Igualada (Anoia)
	314-05245/12
	Formulació: Pol Gibert Horcas,  juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el malestar dels treballadors del Servei d’Ocupació de Catalunya a l’Anoia per les condicions de treball a l’edifici actual
	314-05246/12
	Formulació: Pol Gibert Horcas,  juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis en l’estructura del Departament de Salut
	314-05247/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius dels canvis en l’estructura del Departament de Salut
	314-05248/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment de places causat pels canvis en l’estructura del Departament de Salut
	314-05249/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les implicacions dels canvis en l’estructura del Departament de Salut
	314-05250/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’àrees bàsiques de salut que incorporen els determinants socials en llur finançament
	314-05251/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les àrees bàsiques de salut que incorporen els determinants socials en llur finançament
	314-05252/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els comptes on s’ingressen les aportacions als centres educatius que usen el programa Esfera@
	314-05253/12
	Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el romanent de reserva dels centres educatius gestionat amb el programa Esfera@
	314-05254/12
	Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incentivació de l’increment de les quotes cobrades a les famílies en els centres educatius
	314-05255/12
	Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat de sufragar amb el fons comú les obres i el manteniment dels centres educatius que usen el programa Esfera@
	314-05256/12
	Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Pla d’igualtat de gènere 2019-2023
	314-05257/12
	Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, juntament amb una altra diputada del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’expedient de contractació i els informes d’activitat del centre d’acollida de menors Balquer, del Masnou (Maresme)
	314-05258/12
	Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’expedient de contractació i els informes d’activitat del centre d’acollida de menors Terres de l’Ebre, d’Amposta (Montsià)
	314-05259/12
	Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’expedient de contractació i els informes d’activitat del centre d’acollida de menors Mas Pinyols
	314-05260/12
	Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’expedient de contractació i els informes d’activitat del centre d’acollida de menors Mirabolà 1, de Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)
	314-05261/12
	Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’expedient de contractació i els informes d’activitat del centre d’acollida de menors Mirabolà 2, de Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)
	314-05262/12
	Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’expedient de contractació i els informes d’activitat del centre d’acollida de menors Pedraforca, de Gironella (Berguedà)
	314-05263/12
	Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’expedient de contractació i els informes d’activitat del centre d’acollida de menors Rigel, d’Altafulla (Tarragonès)
	314-05264/12
	Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’expedient de contractació i els informes d’activitat del centre d’acollida de menors Vent de Dalt, de Juneda (Garrigues)
	314-05265/12
	Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’expedient de contractació i els informes d’activitat del centre d’acollida de menors Xatrac, de Canet de Mar (Maresme)
	314-05266/12
	Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gestió de l’aigua a partir de l’acord de la Taula del Ter del 2 d’agost de 2017
	314-05267/12
	Formulació: Natàlia Sànchez Dipp, del SP CUP-CC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els plans especials de protecció del medi natural i del paisatge dels parcs naturals
	314-05268/12
	Formulació: Natàlia Sànchez Dipp, del SP CUP-CC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reivindicacions dels becaris de la universitat
	314-05269/12
	Formulació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de les bones pràctiques sociolaborals en les institucions públiques
	314-05270/12
	Formulació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació contra el frau laboral en el cas dels becaris universitaris
	314-05271/12
	Formulació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la utilització de becaris per a cobrir llocs de treball estructurals de les universitats
	314-05272/12
	Formulació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la utilització de becaris per a cobrir llocs de treball de personal d’administració i serveis de les universitats
	314-05273/12
	Formulació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la regularització com a treballadors dels falsos becaris i el compliment del caràcter formatiu de les beques universitàries
	314-05274/12
	Formulació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual els descomptes a la C-16 només s’aplicaran als vehicles amb Teletac o Satelise a partir del setembre del 2019
	314-05275/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la mesura d’aplicar els descomptes a la C-16 només als vehicles amb Teletac o Satelise és un greuge per als ciutadans del Bages
	314-05276/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de vehicles que gaudeixen de bonificacions a la C-16 i que tenen Teletac o Satelise
	314-05277/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha reclamat a l’empresa Autema que reconsideri la decisió d’aplicar descomptes a la C-16 només a vehicles amb Teletac o Satelise
	314-05278/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es replanteja la decisió d’aplicar descomptes a la C-16 només a vehicles amb Teletac o Satelise
	314-05279/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual alguns trams d’autopistes són gratuïts
	314-05280/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un greuge comparatiu entre els ciutadans de Manresa (Bages) i els de Girona pel que fa als descomptes a les autopistes
	314-05281/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els ciutadans del Bages no mereixen la mateixa consideració que els de Girona
	314-05282/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estudi de mesures alternatives per a aplicar descomptes a les autopistes
	314-05283/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb el Consell Comarcal del Bages per l’aplicació de descomptes a les autopistes
	314-05284/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desdoblament de la C-55
	314-05285/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de l’obligació d’aixecar les barreres de peatge de la C-16 en cas d’accident a la C-55
	314-05286/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de col·lapse del servei d’urgències de l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi
	314-05287/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mitjana de pacients per infermer del servei d’urgències de l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi
	314-05288/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps d’espera dels pacients d’urgències per a accedir a un llit a l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi
	314-05289/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de llits que es tancaran a l’estiu a l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi
	314-05290/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’anul·lació d’operacions arran del tancament de llits durant l’estiu a l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi
	314-05291/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de tancament de quiròfans durant l’estiu a l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi
	314-05292/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la repercussió del tancament de llits durant l’estiu en la situació de col·lapse del servei d’urgències de l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi
	314-05293/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a solucionar la situació de col·lapse del servei d’urgències de l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi
	314-05294/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors de l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi que han marxat a treballar a altres centres
	314-05295/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació laboral del personal de l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi
	314-05296/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a millorar la situació laboral del personal de l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi
	314-05297/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos previstos per a solucionar la situació de col·lapse del servei d’urgències de l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi
	314-05298/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a visites i operacions de l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi
	314-05299/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de finques comprades per l’Incasòl a l’Alt Camp
	314-05300/12
	Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús a què pensa destinar les finques comprades per l’Incasòl a l’Alt Camp
	314-05301/12
	Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’Estudi sociolingüístic als patis d’escoles i instituts de zones urbanes de Catalunya de la Plataforma per la Llengua
	314-05302/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autorització a la Plataforma per la Llengua per a accedir als patis de les escoles per a fer l’Estudi sociolingüístic als patis d’escoles i instituts de zones urbanes de Catalunya
	314-05303/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació en el disseny de l’Estudi sociolingüístic als patis d’escoles i instituts de zones urbanes de Catalunya de la Plataforma per la Llengua
	314-05304/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació als equips directius dels centres docents on es va fer l’Estudi sociolingüístic als patis d’escoles i instituts de zones urbanes de Catalunya de la Plataforma per la Llengua
	314-05305/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació als ajuntaments dels municipis on es va fer l’Estudi sociolingüístic als patis d’escoles i instituts de zones urbanes de Catalunya de la Plataforma per la Llengua
	314-05306/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació a les famílies dels alumnes dels centres on es va fer l’Estudi sociolingüístic als patis d’escoles i instituts de zones urbanes de Catalunya de la Plataforma per la Llengua
	314-05307/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la vulneració del dret de protecció dels infants arran de l’elaboració de l’Estudi sociolingüístic als patis d’escoles i instituts de zones urbanes de Catalunya de la Plataforma per la Llengua
	314-05308/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la necessitat d’articular protocols per a garantir la protecció dels drets de l’infant davant d’estudis i investigacions fets en centres educatius
	314-05309/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’emprendre accions contra la Plataforma per la Llengua arran de l’elaboració de l’Estudi sociolingüístic als patis d’escoles i instituts de zones urbanes de Catalunya
	314-05310/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la renovació de l’aeri de Montserrat
	314-05311/12
	Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la continuïtat dels tractaments contra l’eruga processionària al Berguedà
	314-05312/12
	Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment i l’actuació contra l’eruga del boix
	314-05313/12
	Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts per a millores forestals atorgats al Bages, el Berguedà, el Solsonès i el Moianès en el període 2014-2018
	314-05314/12
	Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la voluntat de crear una delegació del Govern a Manresa
	314-05315/12
	Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el flux de vehicles de la C-55 al tram sud del Bages en el període 2016-2018
	314-05316/12
	Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a resoldre l’accidentalitat del tram sud de la carretera C-55
	314-05317/12
	Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adjudicació i execució de les obres de prolongació del tram Berga - Túnel del Cadí de la C-16
	314-05318/12
	Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de les obres de prolongació del tram Berga - Túnel del Cadí de la C-16
	314-05319/12
	Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’entrada en funcionament del tram Berga - Túnel del Cadí de la C-16
	314-05320/12
	Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la represa de les obres de construcció de la primera fase del polígon comarcal d’Olvan (Berguedà)
	314-05321/12
	Formulació: Alícia Romero Llano, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la finalització de les obres de construcció de la primera fase del polígon comarcal d’Olvan (Berguedà)
	314-05322/12
	Formulació: Alícia Romero Llano, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts per a la restauració de monuments atorgats al Bages, el Berguedà, el Solsonès i el Moianès en el període 2014-2018
	314-05323/12
	Formulació: Rafel Bruguera Batalla, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts per a preservar i restaurar colònies industrials dels rius Llobregat, Ter i Anoia en el període 2015-2018
	314-05324/12
	Formulació: Rafel Bruguera Batalla, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units
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