
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de delegats de protecció 
contra el maltractament a infants i adolescents
314-03006/12
Resposta del Govern 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació rebuda pels delegats 
de protecció contra el maltractament a infants i adolescents pel que fa a la detec-
ció, la valoració i l’actuació en aquests casos
314-03008/12
Resposta del Govern 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el contacte dels delegats de pro-
tecció contra el maltractament a infants i adolescents amb el departament
314-03009/12
Resposta del Govern 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la campanya Cap al CAP
314-04380/12
Resposta del Govern 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’objectiu de la campanya Cap al CAP
314-04381/12
Resposta del Govern 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació donada als profes-
sionals sanitaris amb relació a l’objectiu de la campanya Cap al CAP abans de fer-
la pública
314-04382/12
Resposta del Govern 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actitud dels professionals sanitaris 
amb relació a la campanya Cap al CAP
314-04383/12
Resposta del Govern 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el suport que donen els professio-
nals sanitaris a la campanya Cap al CAP
314-04384/12
Resposta del Govern 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació donada als profes-
sionals sanitaris dels objectius de la campanya Cap al CAP
314-04385/12
Resposta del Govern 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de reforçar les plantilles 
dels centres d’atenció primària arran de la campanya Cap al CAP
314-04386/12
Resposta del Govern 22
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de destinar recursos 
addicionals als centres d’atenció primària arran de la campanya Cap al CAP
314-04387/12
Resposta del Govern 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual fa anys que no 
es convoquen les beques Canigó i les previsions per al 2019
314-04554/12
Resposta del Govern 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació de Josep Ginesta amb 
l’empresa Deloitte Consulting abans d’ésser secretari general de Treball, Afers So-
cials i Famílies
314-04581/12
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades durant 
aquest mandat per a frenar l’erosió del sòl a Catalunya
314-04620/12
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre de profes-
sionals dels centres de salut mental infantil i juvenil
314-04640/12
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no s’ha apli-
cat al Consorci de Serveis Socials de Barcelona el sisè conveni únic del personal 
laboral de la Generalitat
314-04642/12
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de metges que han de-
manat el quart nivell de carrera professional durant el 2018
314-04643/12
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posada en marxa del servei 
d’atenció centralitzada per als afectats per l’estafa d’iDental
314-04659/12
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de serveis d’assistència 
pericial gratuïta oferts als afectats per l’estafa d’iDental
314-04660/12
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’afectats per l’estafa 
d’iDental
314-04661/12
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’atenció sanitària pública 
oferta als afectats per l’estafa d’iDental de consideració urgent o greu
314-04662/12
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de tractaments oferts 
als afectats per l’estafa d’iDental que tenen complicacions de salut pels tractaments 
fets a clíniques d’aquesta empresa
314-04663/12
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les negociacions amb el Govern 
de l’Estat per a rebre les compensacions que s’ha compromès a destinar a l’atenció 
dels afectats per l’estafa d’iDental
314-04664/12
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost del Pla de gestió dels 
espais naturals de protecció especial de Catalunya
314-04665/12
Resposta del Govern 32
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els instruments per a permetre que 
els espais naturals de protecció especial puguin augmentar els ingressos propis
314-04666/12
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual els espais natu-
rals de protecció especial es veuen com a una imposició
314-04667/12
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la selecció i designació dels direc-
tors dels parcs naturals
314-04668/12
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els perfils dels directors dels parcs 
naturals
314-04669/12
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca de diàleg, participació i 
consens en l’elaboració del Pla estratègic de gestió dels espais naturals de protec-
ció especial de Catalunya
314-04670/12
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos humans per a executar 
el Pla de gestió dels espais naturals de protecció especial de Catalunya
314-04671/12
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el bloqueig de seguidors en el seu 
compte oficial de Twitter
314-04677/12
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a bloquejar segui-
dors en els diversos comptes governamentals de Twitter
314-04678/12
Resposta del Govern 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la unitat de criteris en la gestió dels 
diversos comptes governamentals de Twitter
314-04679/12
Resposta del Govern 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el bloqueig de seguidors discre-
pants en el seu compte oficial de Twitter
314-04680/12
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de seguidors bloquejats 
en el seu compte oficial de Twitter
314-04681/12
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons dels bloquejos de segui-
dors del seu compte oficial de Twitter
314-04682/12
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que acompanyen la 
declaració d’emergència climàtica del 14 de maig de 2019
314-04691/12
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures del Departament de 
Justícia per a pal·liar l’increment del nombre de víctimes de violència de gènere
314-04716/12
Resposta del Govern 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fuita d’amoníac en una empresa 
de la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
314-04718/12
Resposta del Govern 41
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inspeccions de seguretat a 
l’empresa de la Pobla de Mafumet (Tarragonès) on hi ha hagut una fuita d’amoníac
314-04719/12
Resposta del Govern 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per a evi-
tar incidents com la fuita d’amoníac que s’ha produït en una empresa de la Pobla 
de Mafumet (Tarragonès)
314-04720/12
Resposta del Govern 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les afectacions de la fuita d’amo-
níac d’una empresa de la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
314-04721/12
Resposta del Govern 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes de la fuita d’amoníac 
en una empresa de la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
314-04722/12
Resposta del Govern 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les comprovacions d’afectacions 
fora de la instal·lació de l’empresa de la Pobla de Mafumet (Tarragonès) on s’ha pro-
duït una fuita d’amoníac
314-04723/12
Resposta del Govern 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució territorial de les per-
sones que no han accedit a la residència per llur analfabetisme en espanyol
314-04727/12
Resposta del Govern 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients sancio-
nadors incoats per caça il·legal o per mort de carnívors il·legal el 2018
314-04732/12
Resposta del Govern 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions, els plans i els pro-
grames aprovats per a controlar i erradicar les espècies exòtiques invasores
314-04734/12
Resposta del Govern 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del punt 10.c de la 
Moció 63/XII, sobre la feminització de la pobresa
314-04893/12
Resposta del Govern 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per a la destitució del 
gerent de l’Hospital de la Vall d’Hebron
314-04965/12
Resposta del Govern 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels resultats de l’Hos-
pital de la Vall d’Hebron
314-04966/12
Resposta del Govern 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reestructuració que ha motivat 
els canvis en la direcció de l’Hospital de la Vall d’Hebron
314-04967/12
Resposta del Govern 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procés de selecció de la gerèn-
cia de l’Hospital de la Vall d’Hebron
314-04968/12
Resposta del Govern 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions de reestructuracions 
d’hospitals públics que incloguin la destitució d’algun alt càrrec
314-04969/12
Resposta del Govern 51
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les alternatives d’habitatge ofertes 
a les famílies ocupants d’un bloc de la Sareb a Manresa (Bages) abans de dictar 
les ordres de desnonament
314-04974/12
Resposta del Govern 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inclusió del coneixement del ca-
talà com a requisit en el Pacte de mobilitat voluntària de l’Institut Català de la Salut
314-04991/12
Resposta del Govern 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’hectàrees comprades 
per l’Institut Català del Sòl del 2013 ençà
314-05033/12
Resposta del Govern 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’hectàrees venudes per 
l’Institut Català del Sòl del 2013 ençà
314-05034/12
Resposta del Govern 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el benefici obtingut per l’Institut 
Català del Sòl per la venda de sòl del 2013 ençà
314-05035/12
Resposta del Govern 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tancament de les oficines judi-
cials de Gavà (Baix Llobregat) pel mal funcionament dels aparells de climatització
314-05043/12
Resposta del Govern 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pressupostat per a reparar 
els aparells de climatització dels jutjats de Gavà (Baix Llobregat)
314-05044/12
Resposta del Govern 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades davant del 
mal funcionament dels aparells de climatització dels jutjats de Gavà (Baix Llobregat)
314-05045/12
Resposta del Govern 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’informe de Ferrocar-
rils de la Generalitat de Catalunya sobre la candidatura Barcelona-Pirineus als Jocs 
Olímpics d’Hivern
314-05067/12
Resposta del Govern 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què l’Institut Català de 
Seguretat i Salut Laboral té previst de lliurar l’informe relatiu a les recomanacions 
sobre les condicions de treball i l’activitat de les cambreres de pis
314-05088/12
Resposta del Govern 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió que l’Institut Català de 
Seguretat i Salut Laboral ampliï l’informe «Salut i treball al sector del turisme de Bar-
celona, condicions de treball, benestar i salut en personal d’hotels i restauració de 
la ciutat de Barcelona» a tot Catalunya
314-05089/12
Resposta del Govern 57

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

2.25. Preguntes al Govern

2.25.15. Preguntes per escrit

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
Retirada 58
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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
Retirada 58

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
Retirada 58

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
Retirada 58

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
Retirada 59

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
Retirada 59

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
Retirada 59

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
Retirada 59

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
Retirada 59

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 la logística per a la in-
tendència de l’operatiu d’extinció de l’incendi de la Ribera d’EbreOBS#@&#
311-01095/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 60
Tramesa a la Comissió 60

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la reposició dels equips 
de protecció individual i el calçat del personal d’extinció d’incendis durant l’incendi 
de la Ribera d’Ebre
311-01096/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 60
Tramesa a la Comissió 61

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la distribució de menjar 
al personal d’extinció d’incendis durant l’incendi de la Ribera d’Ebre
311-01097/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 61
Tramesa a la Comissió 61

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la distribució de beguda 
al personal d’extinció d’incendis durant l’incendi de la Ribera d’Ebre
311-01098/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 61
Tramesa a la Comissió 62
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3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import dels crèdits concedits del 
2015 ençà per l’Institut Català de Finances dins la línia de préstecs ICF Habitatge 
Social
314-05340/12
Formulació: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els titulars dels crèdits concedits 
del 2015 ençà per l’Institut Català de Finances dins la línia de préstecs ICF Habi-
tatge Social
314-05341/12
Formulació: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el càlcul de risc per als crèdits 
sol·licitats a l’Institut Català de Finances en el període 2015-2018 dins la línia de 
préstecs ICF Habitatge Social
314-05342/12
Formulació: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sancions econòmiques impo-
sades en aplicació de la Llei 18/2017, de comerç, serveis i fires
314-05343/12
Formulació: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’òrgan d’estudi i seguiment del 
comerç a distància creat per la Llei 18/2017, de comerç, serveis i fires
314-05344/12
Formulació: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els programes subscrits amb 
ajuntaments per al foment de l’aprofitament de l’excedent alimentari i el control del 
malbaratament d’aliments a l’empara de la Llei 18/2017, de comerç, serveis i fires
314-05345/12
Formulació: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la regulació normativa de les plata-
formes de venda per internet en aplicació de la Llei 18/2017, de comerç, serveis i fires
314-05346/12
Formulació: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la regulació per llei de les àrees de 
promoció econòmica urbana en aplicació de la Llei 18/2017, de comerç, serveis i fires
314-05347/12
Formulació: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de foment de l’eco-
nomia circular adoptades a l’empara de la Llei 18/2017, de comerç, serveis i fires
314-05348/12
Formulació: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un programa de fo-
ment de la conciliació horària en el comerç en aplicació de la Llei 18/2017, de co-
merç, serveis i fires
314-05349/12
Formulació: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració de programes de su-
port a la digitalització i tecnificació del comerç de proximitat en aplicació de la Llei 
18/2017, de comerç, serveis i fires
314-05350/12
Formulació: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la constitució i la composició del 
Consell Català de l’Empresa
314-05351/12
Formulació: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions de la Comissió Exe-
cutiva Permanent del Consell Català de l’Empresa
314-05352/12
Formulació: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs 68
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació en una mesa d’àmbit 
estatal del sector de l’automòbil
314-05353/12
Formulació: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’amidament de la contaminació 
acústica produïda al Maresme i al Vallès Oriental per les noves rutes aèries d’apro-
ximació a l’aeroport de Barcelona
314-05354/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb els ajuntaments 
afectats i amb el Ministeri de Foment arran de la contaminació acústica produïda 
al Maresme i al Vallès Oriental per les noves rutes aèries d’aproximació a l’aeroport 
de Barcelona
314-05355/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’informe del Consell de Treball 
Econòmic i Social amb relació al nombre i els tipus de contractes de treball
314-05356/12
Formulació: Mercè Escofet Sala, juntament amb un altre diputat del GP Cs 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pactes vigents als diversos 
departaments en què participen representants dels partits amb representació par-
lamentària
314-05357/12
Formulació: Carles Riera Albert, del SP CUP-CC 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tramitació urgent de la revisió i 
la validació de l’estudi tècnic per a implantar transport urbà a Vila-seca (Tarragonès)
314-05358/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació dels tràmits per a im-
plantar transport urbà a Vila-seca (Tarragonès)
314-05359/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’oferta de places escolars per a 
infants amb necessitats educatives especials i l’avaluació de la demanda i sobre els 
cursos específics de formació per a monitors de casals d’estiu i esplais
314-05360/12
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, juntament amb una altra diputada del GP Cs 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el registre dels casals d’estiu i els 
esplais per a infants amb necessitats educatives especials i els recursos i les sub-
vencions que hi destina
314-05361/12
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, juntament amb una altra diputada del GP Cs 73
Reg. 44148 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places en casals 
públics per a infants amb necessitats educatives especials i de projectes que els 
incloguin
314-05362/12
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, juntament amb una altra diputada del GP Cs 74
Reg. 44149 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la logística per a la intendència de 
l’operatiu d’extinció de l’incendi de la Ribera d’Ebre
314-05363/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reposició dels equips de pro-
tecció individual i el calçat del personal d’extinció d’incendis durant l’incendi de la 
Ribera d’Ebre
314-05364/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució de beguda al perso-
nal d’extinció d’incendis durant l’incendi de la Ribera d’Ebre
314-05365/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 75
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides pressupostàries ator-
gades a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals el 2019
314-05366/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida pressupostària per a la 
qual es van concedir 32,2 milions d’euros extra a la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals el 2019
314-05367/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la finalitat de la concessió d’una 
partida pressupostària extraordinària de 32,2 milions d’euros a la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals el 2019
314-05368/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la sol·licitud de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals d’una aportació extraordinària de 16,2 milions d’euros
314-05369/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat de la partida pressu-
postària extraordinària concedida a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
el 2019
314-05370/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la concessió d’un suplement de 
crèdit de 8,6 milions d’euros a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
314-05371/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’impulsar un pla de 
finançament de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals que eviti haver  
de recórrer a fons extraordinaris
314-05372/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presència d’amiant en pissarres 
de centres educatius
314-05373/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació facilitada a les famí-
lies dels alumnes dels centres educatius amb pissarres amb amiant.
314-05374/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a retirar les pis-
sarres amb amiant dels centres educatius
314-05375/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari de retirada de les pis-
sarres amb amiant dels centres educatius
314-05376/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos econòmics per a la 
retirada de les pissarres amb amiant dels centres educatius
314-05377/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a evitar l’abando-
nament d’animals de companyia a l’estiu
314-05378/12
Formulació: Yolanda López Fernández, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gravetat del nombre d’abando-
naments d’animals de companyia a Tortosa (Baix Ebre)
314-05379/12
Formulació: Yolanda López Fernández, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 82
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del servei d’atenció pre-
sencial de l’Agència Tributària de Catalunya per a la campanya de la renda del 2018
314-05380/12
Formulació: José María Cano Navarro, del GP Cs 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els usuaris atesos pel servei d’aten-
ció presencial de l’Agència Tributària de Catalunya en la campanya de la renda del 
2018
314-05381/12
Formulació: José María Cano Navarro, del GP Cs 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de correus electrònics 
de caire polític enviats pel Govern als servidors públics de la Generalitat
314-05382/12
Formulació: Dimas Gragera Velaz, del GP Cs 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri per a l’enviament de cor-
reus electrònics de caire polític als servidors públics de la Generalitat
314-05383/12
Formulació: Dimas Gragera Velaz, del GP Cs 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades pel conse-
ller de Polítiques Digitals i Administració Pública per a protegir els servidors públics 
de la Generalitat de pressions polítiques per part del Govern
314-05384/12
Formulació: Dimas Gragera Velaz, del GP Cs 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la vulneració del principi de neu-
tralitat en període electoral per l’enviament de correus electrònics de caire polític 
als servidors públics de la Generalitat
314-05385/12
Formulació: Dimas Gragera Velaz, del GP Cs 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb els ens locals per la 
prestació de serveis socials
314-05386/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de les enquestes anuals de 
satisfacció del Servei Català de la Salut
314-05387/12
Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la metodologia de selecció de la 
mostra per a les enquestes anuals de satisfacció del Servei Català de la Salut
314-05388/12
Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’enquestats i el grau de 
resposta a les enquestes anuals de satisfacció del Servei Català de la Salut
314-05389/12
Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estudi de les queixes i reclama-
cions presentades el 2017 i el 2018 amb relació al Servei Català de la Salut
314-05390/12
Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis de l’impacte de l’activi-
tat de la indústria paperera Hinojosa en l’estat de la ribera del Ter al pas per Sarrià 
de Ter (Gironès)
314-05391/12
Formulació: Héctor Amelló Montiu, juntament amb un altre diputat del GP Cs 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis de l’impacte de l’acti-
vitat de la indústria paperera Hinojosa en la qualitat de l’aigua del riu Ter al pas per 
Sarrià de Ter (Gironès)
314-05392/12
Formulació: Héctor Amelló Montiu, juntament amb un altre diputat del GP Cs 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inspeccions del compliment de 
la normativa ambiental per la indústria paperera Hinojosa de Sarrià de Ter (Gironès)
314-05393/12
Formulació: Héctor Amelló Montiu, juntament amb un altre diputat del GP Cs 88
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment del pla de reducció 
de sorolls de la indústria paperera Hinojosa de Sarrià de Ter (Gironès)
314-05394/12
Formulació: Héctor Amelló Montiu, juntament amb un altre diputat del GP Cs 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a millorar la qua-
litat de l’aire a Sarrià de Ter (Gironès)
314-05395/12
Formulació: Héctor Amelló Montiu, juntament amb un altre diputat del GP Cs 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possible relació entre la conta-
minació del riu Ter al pas per Sarrià de Ter (Gironès) i l’activitat de la indústria pa-
perera Hinojosa
314-05396/12
Formulació: Héctor Amelló Montiu, juntament amb un altre diputat del GP Cs 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possible relació entre la quali-
tat de l’aire a Sarrià de Ter (Gironès) i l’activitat de la indústria paperera Hinojosa
314-05397/12
Formulació: Héctor Amelló Montiu, juntament amb un altre diputat del GP Cs 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places públiques 
d’ensenyaments artístics superiors de dansa ofertes del 2010 ençà
314-05398/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places privades d’en-
senyaments artístics superiors de dansa del 2010 ofertes ençà
314-05399/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels ensenyaments artístics 
superiors de dansa en centres públics del 2010 ençà
314-05400/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds per a es-
tudiar ensenyaments artístics superiors de dansa en centres públics del 2010 ençà
314-05401/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds per a es-
tudiar ensenyaments artístics superiors de dansa en centres privats del 2010 ençà
314-05402/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri per a determinar l’accés 
de les entitats de foment de la llengua catalana a la desgravació fiscal per les do-
nacions de socis i particulars
314-05403/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la causa de l’increment del nom-
bre d’entitats de foment de la llengua catalana que han pogut accedir a la desgra-
vació fiscal
314-05404/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’exclusió de la Fundació Privada 
Resilis del cens d’entitats de foment de la llengua catalana
314-05405/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el càlcul de l’import total de la des-
gravació fiscal de les entitats de foment de la llengua catalana per les donacions 
rebudes de socis i particulars
314-05406/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre classificació registral de l’Associa-
ció de Foment de Caixa de la Solidaritat
314-05407/12
Formulació: José María Cano Navarro, del GP Cs 95
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre dels donatius a l’Associació de 
Foment de Caixa de la Solidaritat
314-05408/12
Formulació: José María Cano Navarro, del GP Cs 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el control de l’origen dels donatius 
a l’Associació de Foment de Caixa de la Solidaritat
314-05409/12
Formulació: José María Cano Navarro, del GP Cs 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la nova seu a l’Alguer de l’Institut 
d’Estudis Catalans
314-05410/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca de publicació dels in-
formes trimestrals dels fluxos de mercaderies entre Catalunya i la resta d’Espanya 
del 2018 ençà
314-05411/12
Formulació: José María Cano Navarro, del GP Cs 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda oficial del viatge al Japó 
de la consellera d’Empresa i Coneixement
314-05412/12
Formulació: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acompanyants de la consellera 
d’Empresa i Coneixement en el viatge al Japó
314-05413/12
Formulació: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge al Japó de la 
consellera d’Empresa i Coneixement
314-05414/12
Formulació: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el balanç del viatge al Japó de la 
consellera d’Empresa i Coneixement
314-05415/12
Formulació: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes de la consellera d’Em-
presa i Coneixement amb la direcció de Nissan durant el viatge al Japó
314-05416/12
Formulació: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions fetes durant el viatge 
al Japó per la consellera d’Empresa i Coneixement perquè part de la producció au-
tomobilística de Nissan es traslladi a Catalunya
314-05417/12
Formulació: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’un viatge oficial del 
president de la Generalitat al Japó per reunir-se amb la direcció de Nissan
314-05418/12
Formulació: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’organització de festes aquàtiques 
privades en espais protegits de la Costa Brava
314-05419/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les denúncies de la plataforma Sal-
vem el Golfet amb relació a la celebració de festes aquàtiques privades en espais 
protegits de la Costa Brava
314-05420/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb la plataforma Sal-
vem el Golfet amb relació a la celebració de festes aquàtiques privades en espais 
protegits de la Costa Brava
314-05421/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 103
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb els ajuntaments 
del Baix Empordà de Palafrugell i de Mont-ras amb relació a la celebració de festes 
aquàtiques privades en espais protegits de la Costa Brava
314-05422/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la legalitat de la celebració de fes-
tes aquàtiques privades en espais protegits de la Costa Brava
314-05423/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el risc ambiental de la celebració 
de festes aquàtiques privades en espais protegits de la Costa Brava
314-05424/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ànim de lucre dels organitzadors 
de festes aquàtiques privades en espais protegits de la Costa Brava
314-05425/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les responsabilitats empresarials en 
l’organització de festes aquàtiques privades en espais protegits de la Costa Brava
314-05426/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llicència d’activitat per a la cele-
bració de festes aquàtiques privades en espais protegits de la Costa Brava
314-05427/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la instal·lació a la platja de grups 
electrògens i altaveus per a la celebració de festes aquàtiques privades en espais 
protegits de la Costa Brava
314-05428/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els espais protegits de la Costa 
Brava afectats per la celebració de festes aquàtiques privades
314-05429/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la celebració de festes aquàtiques 
privades a la cala Galera i altres cales protegides del Parc Natural del Cap de Creus
314-05430/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a evitar la celebra-
ció de festes aquàtiques privades en espais protegits de la Costa Brava
314-05431/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els danys ambientals que hagi 
pogut causar la celebració de festes aquàtiques privades en espais protegits de la 
Costa Brava
314-05432/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obertura d’una investigació amb 
relació a la celebració de festes aquàtiques privades en espais protegits de la Cos-
ta Brava
314-05433/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comunicació i les ajudes als 
afectats per l’incendi de la Ribera d’Ebre
314-05434/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució de l’avituallament als 
equips d’extinció de l’incendi de la Ribera d’Ebre
314-05435/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 116
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència de conflicte d’interes-
sos en la concessió directa el 2014 d’una subvenció a la Fundació CatMón per la 
presència d’alts càrrecs del Govern en el consell editorial de la revista Catalan In-
ternational View
314-05436/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de la concessió di-
recta el 2014 d’una subvenció a la Fundació CatMón per a la revista Catalan Inter-
national View
314-05437/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència de conflicte d’interessos 
en la concessió directa el 2014 d’una subvenció a la Fundació CatMón per l’import 
destinat a la retribució de Francesc Dalmases com a director de la revista Catalan 
International View
314-05438/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures perquè sigui retor-
nada la part de la subvenció concedida el 2014 a la Fundació CatMón que excedia 
l’import màxim
314-05439/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la concessió el 2016 pel Departa-
ment de la Presidència d’una subvenció a la Fundació CatMón per a la revista Ca-
talan International View
314-05440/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments fets el 2017 pel Di-
plocat a la Fundació CatMón per a la revista Catalan International View
314-05441/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’augment del salari mínim per pràc-
tiques universitàries en empreses
314-05442/12
Formulació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inspecció de la qualitat de les 
pràctiques universitàries en empreses
314-05443/12
Formulació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat que les empreses del 
sector públic contractin estudiants que hi han fet pràctiques universitàries
314-05444/12
Formulació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual la carta de serveis 
del Cos de Mossos d’Esquadra no està disponible en castellà al web de la Generalitat
314-05445/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el tríptic informatiu 
del Cos de Mossos d’Esquadra no està disponible en castellà al web de la Generalitat
314-05446/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la vulneració de drets per l’absèn-
cia de la versió en castellà de la carta de serveis i el tríptic informatiu del Cos de 
Mossos d’Esquadra al web de la Generalitat
314-05447/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de patrocinar actes en 
què participen entitats privades que tenen per objectiu sembrar la divisió entre els 
catalans i promoure la independència
314-05448/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 124
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de patrocinar la partici-
pació en festes majors d’entitats privades que tenen per objectiu sembrar la divisió 
entre els catalans i promoure la independència
314-05449/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament públic de l’Institut 
Nova Història
314-05450/12
Formulació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri periodístic emprat pels 
mitjans audiovisuals per a difondre les teories de l’Institut Nova Història
314-05451/12
Formulació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el suport del conseller de Políti-
ques Digitals i Administració Pública a la teoria de l’Institut Nova Història que sosté 
l’origen català de Cristòfor Colom
314-05452/12
Formulació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la resposta a les amenaces d’En-
desa de tallar el subministrament elèctric a famílies en situació de vulnerabilitat
314-05453/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions perquè Endesa retiri la 
carta enviada als ajuntaments en què amenaça de tallar el subministrament elèctric 
a famílies en situació de vulnerabilitat
314-05454/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement previ de la carta 
enviada per Endesa als ajuntaments en què amenaça de tallar el subministrament 
elèctric a famílies en situació de vulnerabilitat
314-05455/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb Endesa i els 
ajuntaments arran de la carta en què Endesa amenaça de tallar el subministrament 
elèctric a famílies en situació de vulnerabilitat
314-05456/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a fer front 
als talls de subministrament elèctric a famílies en situació de vulnerabilitat amb què 
Endesa ha amenaçat
314-05457/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de procediments san-
cionadors que l’Agència Catalana de Consum ha incoat contra les empreses submi-
nistradores d’energia per talls del subministrament que vulneren el principi de pre-
caució establert per la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l’emergència 
en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica
314-05458/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions d’ofici 
fetes per l’Agència Catalana de Consum des de l’aprovació de la Llei 24/2015, de 
mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa 
energètica, ençà
314-05459/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a garantir la sig-
natura dels convenis amb les empreses energètiques per a eliminar l’endeutament 
de les famílies en risc d’exclusió residencial
314-05460/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 132
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la implicació directa del president de  
la Generalitat en les reunions amb les empreses energètiques per al garantiment  
de la signatura dels convenis per a eliminar l’endeutament de les famílies en risc d’ex-
clusió residencial
314-05461/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de talls dels subminis-
traments energètics que s’han aturat des de l’entrada en vigor de la Llei 24/2015, de 
mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa 
energètica, ençà
314-05462/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de fer una campanya de 
difusió per a informar els ciutadans dels drets que exposa la Llei 24/2015, de mesures 
urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica
314-05463/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de la disposició final 
quarta de la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit 
de l’habitatge i la pobresa energètica
314-05464/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús de les llengües oficials en les 
comunicacions orals i escrites dels mossos d’Esquadra
314-05465/12
Formulació: Jean Castel Sucarrat, del GP Cs 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Cos de Mossos d’Esquadra té 
els documents dels procediments de treball tant en català com en castellà
314-05466/12
Formulació: Jean Castel Sucarrat, del GP Cs 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la consellera de la Presidència 
ha format part del Consell per la República
314-05467/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el període en què la consellera de 
la Presidència ha format part del Consell per la República
314-05468/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la consellera de la Presidència 
era membre del Consell per la República en la data del 17 de juliol de 2019
314-05469/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat entre ésser mem-
bre del Consell per la República i ésser consellera de la Presidència
314-05470/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 137

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts públics o les subvencions 
rebuts per l’Institut Nova Història del 2012 ençà
314-05471/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 137

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les licitacions, les concessions i 
els contractes adjudicats a diverses empreses amb el mateix domicili social que 
l’Institut Nova Història del 2012 ençà
314-05472/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els documentals o els continguts 
produïts amb base en les recerques de l’Institut Nova Història que han emès mit-
jans de comunicació públics
314-05473/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 139
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els programes de Catalunya Rà-
dio, de TV3 o del Canal 33 que han convidat investigadors vinculats a l’Institut Nova 
Història
314-05474/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 139

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la necessitat social o del servei 
que justifiquin que funcionaris i treballadors públics puguin treballar el 12 d’octubre 
i el 6 de desembre
314-05475/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 140

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la necessitat social o del servei 
que justifiquin l’habilitació d’un mecanisme legal perquè funcionaris i treballadors 
públics puguin treballar el 12 d’octubre i el 6 de desembre
314-05476/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 140

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb les organitza-
cions sindicals o els representants del personal funcionari, estatutari i laboral abans 
d’anunciar l’habilitació d’un mecanisme legal perquè funcionaris i treballadors públics 
puguin treballar el 12 d’octubre i el 6 de desembre
314-05477/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 141

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el mecanisme legal que vol habi-
litar perquè funcionaris i treballadors públics puguin treballar el 12 d’octubre i el 6 
de desembre
314-05478/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 142

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost econòmic estimat del fet que 
funcionaris i treballadors públics puguin treballar el 12 d’octubre i el 6 de desembre
314-05479/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 142

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el mecanisme previst per a salva-
guardar el dret dels funcionaris i els treballadors públics que vulguin fer festa el 12 
d’octubre i el 6 de desembre
314-05480/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 143

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el termini en què se satisfan els 
honoraris dels professionals encarregats d’una intervenció pericial mitjançant el 
sistema de justícia gratuïta
314-05481/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 143

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les situacions en què l’adminis-
tració pugui decidir no satisfer els honoraris dels professionals encarregats d’una 
intervenció pericial mitjançant el sistema de justícia gratuïta
314-05482/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’actualitzar els imports 
de la taula de preus d’honoraris pericials per al pagament d’una intervenció pericial 
a càrrec del Departament de Justícia
314-05483/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de despesa en pu-
blicitat institucional en els mitjans de la Televisió de Catalunya
314-05484/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 145

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de despesa en pu-
blicitat institucional en el diari El punt avui
314-05485/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 145

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de l’increment de la 
despesa en publicitat institucional el 2018
314-05486/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 146
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’encàrrec d’un informe relatiu a 
la compatibilitat de la consellera de la Presidència per a ésser membre del Consell 
Executiu i ésser membre dels òrgans de direcció del Consell per la República
314-05487/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 146

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les connexions telefòniques o per 
videoconferència fetes des d’alguna seu del Govern entre la consellera de la Presi-
dència i el Consell per la República
314-05488/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 147

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la vulneració dels drets de protec-
ció de dades per la publicació en el diari La Vanguardia de les dades de delinqüents 
habituals a Barcelona
314-05489/12
Formulació: Marc Parés Franzi, del GP CatECP 147

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera com s’han filtrat les da-
des de delinqüents habituals a Barcelona al diari La Vanguardia
314-05490/12
Formulació: Marc Parés Franzi, del GP CatECP 148

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús de textos partidistes en un 
examen de català d’un centre concertat
314-05491/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 148

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús de textos anticonstitucionals 
en un examen de català d’un centre concertat
314-05492/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 149

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús d’un text adoctrinador en un 
examen de català d’un centre concertat
314-05493/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 149

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació de la inspecció educa-
tiva davant l’ús de textos partidistes en un examen de català d’un centre concertat
314-05494/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 150

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació del Departament d’Edu-
cació per a evitar l’adoctrinament a les aules
314-05495/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 150
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
delegats de protecció contra el maltractament a infants i adolescents
314-03006/12

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44364 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

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

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de trami-
tació 314-03006/12 juntament amb les: 314-03008/12 i 314-03009/12.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un assumpte 
relacionat, fet que és objectivament constatable, s’ha considerat convenient de res-
pondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una 
major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Durant els anys 2017 i 2018 per part d’aquesta DGAIA es van realitzar diferents 
sessions del Curs Bàsic de Protecció contra la Victimització a Infants i Adoles-
cents als Centres de Protecció a la Infància 2016-2017, adreçats als professionals 
del recursos residencials amb els següents objectius:

– Donar a conèixer el marc legal i els circuïts de detecció, comunicació, in-
tervenció, tractament i seguiment establerts en els protocols generals i particulars 
d’aplicació.

– Conèixer la base teòrica de la victimologia del desenvolupament, les conse-
qüències psicopatològiques i els factors de resiliència que poden influir positivament 
en el benestar dels infants i adolescents víctimes.

– Fer servir eines i habilitats que millorin l’atenció a infants i adolescents vícti-
mes en el marc de la mesura de protecció d’acolliment en centre.

Mitjançant aquest cursos es van formar un total de 182 persones capacitades 
per ser delegades i delegats de protecció contra el maltractament a infants i adoles-
cents, educadors provinents de 118 centres residencials d’atenció a infants i/o ado-
lescents sota la tutela o guarda de la DGAIA.

A la finalització d’aquest curs el/ les professionals havien de desenvolupar un 
projecte de protocol d’actuació que pugues ser d’aplicació als seus centres de refe-
rència.

La primera edició formativa es fa portar a terme durant els anys 2016-2017. La 
durada del curs va ser de 30 hores lectives més l’elaboració d’un projecte de millora 
especialment dirigit al centre residencial.

Els objectius que es plantegen en l’abordatge de la prevenció i actuació contra la 
victimització en els centre residencials són els següents:

– Reduir la victimització dels infants i adolescents acollits en centre.
– Millorar la detecció i atenció dels infants i adolescents polivictimitzats un cop 

acollits en centre.
El contingut d’aquesta formació incorpora la perspectiva de la victimologia del 

desenvolupament, contemplen específicament a les persones menors d’edat amb dis-
capacitat, la violència masclista, juntament amb el marc legal i el treball amb els 
circuits de detecció, comunicació, intervenció, tractament i seguiment establerts en 
els protocols generals i particulars d’aplicació.
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Els delegats de victimització porten a terme reunions periòdiques de seguiment 
de la seva tasca amb l’àrea de centres de la DGAIA del servei territorial correspo-
nent a cada centre, en tant que aquest personal tècnic és el competent en representa-
ció del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en aquesta qüestió.

Barcelona, 30 de juliol de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació rebuda 
pels delegats de protecció contra el maltractament a infants i 
adolescents pel que fa a la detecció, la valoració i l’actuació en 
aquests casos
314-03008/12

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44364 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03006/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el contacte dels 
delegats de protecció contra el maltractament a infants i adolescents 
amb el departament
314-03009/12

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44364 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03006/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la 
campanya Cap al CAP
314-04380/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44635 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

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

talunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-04380/12 a 
314-04387/12 us informo del següent:

Atès que les iniciatives indicades més amunt fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és ob-
jectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera con-
junta, per tal de proporcionar major cohesió a la informació.

La campanya «Cap al CAP» va ser dissenyada amb l’objectiu de reforçar el pa-
per de l’atenció primària i la seva capacitat resolutiva, en cap cas persegueix l’objec-
tiu d’incentivar a la gent a fer un major us de l’atenció primària sinó a fer un us més 
adequat dels recursos sanitaris, tot dotant del valor que mereixen els i les professio-
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nals i la seva alta capacitat resolutiva. I és que el Govern ve fent una aposta decidida 
per l’atenció primària, amb mesures que beneficien el conjunt dels i les professio-
nals de l’atenció primària que van des de mesures de conciliació de la vida laboral 
i familiar fins al manteniment de l’estabilitat laboral. El cost total de la campanya 
va ser de 14.500 euros.

Des del primer moment va comptar amb el suport de la Societat Catalana de 
Medicina Familiar i Comunitària (CAMFIC) i l’Associació d’Infermeria Familiar 
i Comunitària de Catalunya (AIFICC). Es va informar als professionals sanitaris, 
com en d’altres campanyes publicitàries, es va penjar la informació a la intranet i es 
van enviar cartells als CAP.

Barcelona, 26 d’agost de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’objectiu de la 
campanya Cap al CAP
314-04381/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44635 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04380/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació 
donada als professionals sanitaris amb relació a l’objectiu de la 
campanya Cap al CAP abans de fer-la pública
314-04382/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44635 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04380/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actitud dels 
professionals sanitaris amb relació a la campanya Cap al CAP
314-04383/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44635 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04380/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el suport que donen 
els professionals sanitaris a la campanya Cap al CAP
314-04384/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44635 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04380/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació 
donada als professionals sanitaris dels objectius de la campanya Cap 
al CAP
314-04385/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44635 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04380/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
reforçar les plantilles dels centres d’atenció primària arran de la 
campanya Cap al CAP
314-04386/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44635 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04380/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
destinar recursos addicionals als centres d’atenció primària arran 
de la campanya Cap al CAP
314-04387/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44635 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04380/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual fa 
anys que no es convoquen les beques Canigó i les previsions per al 
2019
314-04554/12

Proponent: David Bertran Román, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44336 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

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 314-04554/12 us in-
formo del següent:

Una de les prioritats de l’acció multilateral de la Generalitat de Catalunya és 
promoure la presència de catalans i catalanes als organismes internacionals. Això 
s’ha fet des de Secretaria d’Acció Exterior i de la Unió Europea (actualment del De-
partament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència) a través de les 
Beques Canigó, que s’impulsen anualment des de 2005 (13 anys des de la creació 
del Programa).

L’objectiu és donar un ajut econòmic a joves catalans i catalanes per a la realitza-
ció de pràctiques d’estudi o treball en organitzacions internacionals públiques de ca-
ràcter intergovernamental i multilaterals i a les institucions de la Unió Europea, amb 
una estructura orgànica permanent i independent. Les beques consisteixen en una 
contribució econòmica per fer front a les despeses de viatge, allotjament i manuten-
ció, derivades de la realització de les pràctiques d’estudi o treball en organitzacions 
internacionals.

Des de 2005 fins a 2016 s’han concedit 172 beques, amb la implicació de 43 or-
ganismes internacionals diferents, per un import total de 1.160.344,56 €.

L’any 2017 no es va convocar el Programa de Beques Canigó per la intervenció 
extraordinària de l’Estat en aplicació de l’article 155 de la Constitució espanyola al 
Govern i l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

L’any 2018 estava previst convocar el 4rt trimestre però no es va publicar la 
Convocatòria de Beques Canigó 2019 per l’aplicació de l’Ordre VEH/159/2018, de  
3 d’octubre, sobre operacions comptables de tancament de l’exercici pressupostari 
de 2018.

La Convocatòria per a l’any 2019 es troba oficialment oberta, i està dotada amb 
un pressupost de 125.000 euros a repartir entre els beneficiaris seleccionats.

Barcelona, 1 d’agost de 2019
Alfred Bosch i Pascual, conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 

Transparència
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació de Josep 
Ginesta amb l’empresa Deloitte Consulting abans d’ésser secretari 
general de Treball, Afers Socials i Famílies
314-04581/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44280 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

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

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tra-
mitació 314-04581/12

Per a satisfer la inquietud que dona peu a la pregunta formulada per la senyora 
diputada, el Secretari General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 
Sr. Josep Ginesta i Vicente, manifesta que no ha tingut cap mena de relació contrac-
tual, ni de prestació de serveis, ni directament ni indirecta, ni ha estat vinculat amb 
cap òrgan de decisió ni de participació de la referida empresa, ni per mitjà de cap 
empresa per la qual participi.

El que se li trasllada als efectes oportuns i pel seu coneixement.

Barcelona, 24 de juliol de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades durant aquest mandat per a frenar l’erosió del sòl a 
Catalunya
314-04620/12

Proponent: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44594 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

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 314-04620/12 us in-
formo del següent:

El sòl s’entén, cada dia més, com a un recurs limitat i vulnerable, que està sub-
jecte a nombroses i ben documentades amenaces: erosió, pèrdua de matèria orgàni-
ca, compactació, salinització, despreniments, contaminació, segellat...

Pel que fa l’erosió del sòl, aquesta, en les seves diverses manifestacions, es pot 
considerar com un dels principals factors e indicadors de la degradació dels ecosis-
temes, amb importants implicacions ambientals, socials i econòmiques.

Tot i que l’erosió del sòl és un procés natural que té lloc des de que es va for-
mar la terra, també es ben reconegut que algunes accions de l’home (desforestació, 
pràctiques agrícoles, construccions...) poden accelerat significativament la seva in-
tensitat.

En aquest sentit, per una banda, la Llei d’espais agraris, aprovada recentment pel 
Parlament de Catalunya, estableix una sèrie de mecanismes orientats al coneixe-
ment i preservació dels sòls incloent instruments de planificació territorial sectorial 
i l’establiment d’un sistema d’informació com a eina de control i de seguiment de 
l’estat dels espais agraris i per a la necessària gestió sostenible dels sòls.
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Com a instruments de planificació aquesta Llei preveu l’elaboració del Pla terri-
torial sectorial agrari de Catalunya i de Plans sectorials agraris específics. Aquests 
plans hauran d’incloure anàlisis detallades dels diferents factors descrits a l’article 
6.4, entre els quals destaquen la capacitat agrològica dels sòls, els seus rics de con-
taminació i degradació, i la valoració i monitorització de la seva qualitat.

A l’article 13 d’aquesta Llei s’estableix que per assegurar una protecció adequada 
dels espais agraris, s’ha de dissenyar, implementar i gestionar un sistema de infor-
mació i vigilància del seu estat. Aquest sistema d’informació d’espais agraris té per 
objecte, entre d’altres:

– Caracteritzar els espais agraris en relació amb factors socioeconòmics, am-
bientals i territorials.

– Elaborar la cartografia dels espais agraris, tenint en compte pel que respecta 
als sòls les especificacions per a l’execució del mapa de sòls a escala 1:25.000 de 
l’ICGC i els factors ambientals i territorials anteriorment indicats.

– Elaborar el catàleg de sòls i dels espais agraris amb risc de degradació.
– Conèixer l’evolució de l’estat dels espais agraris al llarg del temps com a con-

seqüència de les accions, les pressions i les amenaces a què puguin ésser objecte.
L’article 15 d’aquesta Llei indica que el departament competent en matèria agrà-

ria i desenvolupament rural ha d’establir, triennalment, un pla de seguiment, de ca-
racterització, d’avaluació i de control o inspecció de l’estat dels espais agraris, amb 
el contingut bàsic següent: 

– Determinació de les prioritats territorials a fi de caracteritzar els espais agra-
ris, tenint en compte paràmetres de qualitat i de risc de degradació o erosió, tenint 
en compte, entre altres, els factors ambientals i territorials mencionats prèviament.

– L’abast de la tasca cartogràfica que s’ha de desenvolupat en el trienni.
– L’abast de les activitats de mostreig i anàlisi necessàries per a fer el seguiment 

i el control regular de la qualitat dels espais agraris i de la seva evolució.
– El pressupost destinat al pla de seguiment.
L’article 15.2 d’aquesta llei assenyala que el departament competent en matèria 

agrària i desenvolupament rural ha d’elaborar i difondre normes i recomanacions 
entre d’altres sobre els treballs i operacions del sòl o als sòls que poden incidir so-
bre la seva capacitat agronòmica, per l’erosió, la compactació o la salinització del 
terreny.

Per l’altra, la Llei 19/2005, de 27 de desembre, de creació de l’Institut Geològic 
de Catalunya (IGC) i correcció d’errades (DOGC, núm. 4561), estableix en el seu ar-
ticle 3.2 que aquest organisme ha de dur a terme activitats directament relacionades 
amb el coneixement i la informació sobre els sòls de Catalunya, i específicament, 
fer, en col·laboració, si escau, amb altres organismes, treballs d’edafologia, cartogra-
fies de sòls, estudis i avaluacions de risc d’erosió i altres treballs relacionats amb el 
sòl i la protecció d’aquest.

Aquestes funcions van ser assumides per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Ca-
talunya en virtut de l’article 152 de la Llei 2/2014, del 27 de gener.

Per donar compliment a aquest mandat legal, l’IGC i actualment l’ICGC, han 
desenvolupat diferents accions i programes, entre els quals es poden destacar:

– Mapa de sòls 1:250.000 de Catalunya: l’ICGC ha publicat en data abril 2019 
el mapa de sòls de Catalunya, a escala 1:250.000. Aquest mapa ofereix per primera 
vegada una visió de conjunt dels principals tipus de sòls de Catalunya, la seva mor-
fologia, les seves característiques físiques i químiques, la seva distribució espacial, 
la seva classificació d’acord amb els sistemes de classificació «Soil taxonomy» i 
«World reference Base for Soil Resources», i permet orientar adequadament els es-
tudis de sòls a portar a terme a escala més detallada.

– Mapa de sòls 1:25.000 de Catalunya: aquest projecte, actualment en curs, s’ha 
de considerar com l’instrument dissenyat per l’ICGC per recopilar i difondre infor-
mació de sòls a tot el territori català amb una base edafològica homogènia i d’alta 
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qualitat, adquirida a partir de treballs de cartografia de sòls. En el marc d’aquest 
projecte l’ICGC ha publicat informació de més de 373.124 ha de dels sòls correspo-
nents a 30 mapes.

– Disseny i implementació d’una base de dades de sòls de Catalunya que permet 
recopilar tota la informació referent als sòls de Catalunya com a eina d’ajuda per es-
tablir els seus potencials i les seves vulnerabilitats, a efectes de protecció.

– Grup de Treball d’Edafologia: s’ha creat un grup de treball integrat en la Co-
missió Tècnica de Geologia i Geofísica de la Comissió de Coordinació Cartogrà-
fica de Catalunya (CT4: GG). Les funcions encomanades a aquest Grup de Treball 
són, entre d’altres: elaborar criteris tècnics que facilitin la coordinació dels treballs 
edafològics que es portin a terme a Catalunya i proposar les normes i els estàn-
dards que es considerin adequats per a l’execució de les activitats en els àmbits de 
l’edafologia i disciplines relacionades. Aquest grup de treball integrat per especia-
listes en sòls de l’ICGC, Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació (DARP), i de les universitats catalanes, ha col·laborat supervisant i validant 
les metodologies utilitzades per a l’elaboració dels mapes de sòls i la base de dades 
esmentats anteriorment.

En paral·lel als treballs exposats anteriorment s’han desenvolupat diversos Es-
tudis específics de sòls, executats en col·laboració amb d’altres organismes (ICGC, 
DARP, IRTA, CTFC i CREAF), relacionats amb les potencialitats dels sòls com el 
mapa d’estocs de carboni orgànic en els sòls agrícoles de Catalunya, i l’avaluació de 
la vulnerabilitat que comporten alguns del seus usos.

Per avançar en l’avaluació de la vulnerabilitat dels sòls a l’erosió, l’ICGC, en col-
laboració amb el DARP, ha iniciat els treballs per determinar les àrees que presen-
ten un major risc d’erosió potencial a Catalunya. En primer terme, s’han iniciat els 
treballs per elaborar un mapa, a escala 1:250.000, el qual tindrà en compte dades 
climàtiques, edafològiques, geomorfològiques i dels usos del sòl que són les varia-
bles més importants quan es tracta de simular un sistema tan complex com el que 
representen els processos d’erosió del sòl.

Aquest primer mapa de treball, a escala 1:250.000, no pot tenir en consideració, 
a causa de la seva baixa resolució, el possible efecte de pràctiques inadequades de 
maneig del sòl (principalment pràctiques agrícoles) que, puntualment, poden ac-
celerar els processos erosius del sòl. Per tant, aquest mapa s’ha de considerar com 
un primer pas per poder dividir el territori en diferents àrees on posteriorment es 
puguin aplicar a una escala de resolució de major detall, els diferents escenaris de 
maneig i gestió agrícola, i considerant les noves metodologies d’estimació de l’erosió 
del sòl que han anat sorgint des de la publicació dels INES a Catalunya l’any 2004.

Aquestes metodologies aprofiten nous coneixements tècnics assolits en matèria 
de determinació de les pèrdues de sòl associades als processos d’erosió, així com les 
extraordinàries possibilitat que ofereixen les noves tecnologies de la informació; el 
que convida a aprofundir, de forma més acurada, en l’estudi de les diferents zones 
afectades.

Així mateix, el Govern ha continuat aplicant i donant impuls a l’agricultura eco-
lògica, la producció agrària i el regadiu. A més, mitjançant la condicionalitat i les 
bones condicions agràries i mediambientals (BCAM), es controla la conservació 
del sòl.

Cal destacar també que el regadiu és una eina molt important per lluitar con-
tra l’erosió del sòl ja que facilita el manteniment de la coberta amb conreu i evitar 
l’erosió.

Barcelona, 26 d’agost de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat



BOPC 407
6 de setembre de 2019

1.25.15. Preguntes per escrit 27 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del 
nombre de professionals dels centres de salut mental infantil i juvenil
314-04640/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44380 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

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 314-04640/12 us in-
formo del següent:

Actualment s’està duent a terme una actualització de l’Atles dels Serveis de Salut 
Mental de Catalunya.

En la darrera publicació d’aquest informe es van publicar les dades de professio-
nals agrupades per tipologia de servei i perfil professional del conjunt de Catalunya. 
I és que l’Atles és una descripció estandarditzada dels recursos i serveis de salut 
mental (sanitaris, socials, educatius, de treball i de justícia) i informació referent al 
seu funcionament. Resulta doncs una eina molt útil que serveix per a identificar els 
recursos i serveis (conté tota una sèrie de mapes de recursos a diferents escales i de 
diferent temàtica) de salut mental que ajuden a la presa de decisions en la planifica-
ció basada en l’anàlisi d’utilització de serveis. També incorpora una anàlisis espacial 
per a detectar diferents intensitats de concentracions de prevalença dels trastorns 
mentals en el territori. Totes aquestes eines són de gran vàlua per a planificar els 
serveis de salut mental i en ser un instrument estandarditzat.

En aquests moments, s’està validant la informació i està previst que estigui fina-
litzat a finals de l’any 2019.

Barcelona, 23 de juliol de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals no s’ha aplicat al Consorci de Serveis Socials de Barcelona 
el sisè conveni únic del personal laboral de la Generalitat
314-04642/12

Proponent: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44281 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

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

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tra-
mitació 314-04642/12.

Pel que fa a la qüestió del motiu pel qual encara no s’ha fet efectiva l’aplicació 
del 6è Conveni col·lectiu únic del Personal Laboral de la Generalitat de Catalunya, 
fem constar que després del preacord al qual s’arribà amb el comitè d’empresa el dia  
22 de novembre de 2017 per al canvi de conveni, el Consorci va fer una primera tra-
mesa de tota la documentació necessària per iniciar els tràmits d’adhesió a la Sub-
direcció general de Recursos Humans i Administració del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies el dia 24 de novembre de 2017. El dia 18 de desembre de 
2017 es va rebre confirmació que havien fet la tramesa al Departament de Gover-
nació, Administracions Públiques i Habitatge i al de Vicepresidència i d’Economia 



BOPC 407
6 de setembre de 2019

1.25.15. Preguntes per escrit 28

i Hisenda. Així mateix, se’ns va informar que el termini previst perquè els depar-
taments elaboressin un informe favorable per poder portar a terme l’adhesió era 
de quinze dies. Amb posterioritat, la Direcció General de la Funció Pública, via la 
Subdirecció general de Recursos Humans i Administració, ha anat requerint infor-
macions addicionals o peticions de canvis que han comportar la modificació dels 
informes inicials i l’aportació de nova documentació, motiu pel qual s’ha dilatat la 
 tramitació durant l’any 2018. Un dels aspectes que ha estat subjecte a més revisions 
és les valoracions dels llocs de treball que s’havien d’adaptar a les categories con-
templades al conveni de referència i també les modificacions en la memòria econò-
mica.

A dia d’avui, continuem treballant estretament per aconseguir finalitzar la tra-
mitació de l’adhesió i poder iniciar-ne l’aplicació al personal del Consorci amb la 
major brevetat possible.

Barcelona, 26 de juliol de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
metges que han demanat el quart nivell de carrera professional 
durant el 2018
314-04643/12

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44636 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

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 314-04643/12 us in-
formo del següent:

El número de metges que ha demanat el quart nivell de carrera professional du-
rant l’any 2018, és un total de 317 facultatius, del quals 229 corresponen a l’àmbit 
de l’Atenció Primaria i 88 són facultatius especialistes d’hospital. Encara no estan 
assignats els nivells de carrera professional corresponents a la campanya de 2018, 
motiu pel qual no disposem de xifres de percentatge d’assoliment.

Barcelona, 26 d’agost de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posada en 
marxa del servei d’atenció centralitzada per als afectats per l’estafa 
d’iDental
314-04659/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44381 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

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

talunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-04659/12 a 
314-04664/12, us informo del següent: 



BOPC 407
6 de setembre de 2019

1.25.15. Preguntes per escrit 29 

Atès que les iniciatives indicades més amunt fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és ob-
jectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera con-
junta, per tal de proporcionar major cohesió a la informació.

El 6 de setembre de 2018 el magistrat Jose de la Mata, titular del jutjat número 5 
de l’Audiència Nacional de Madrid, des d’on es porta la instrucció del cas Dental, va 
convocar una reunió on estava present el Departament de Salut, junt amb represen-
tants d’altres Administracions públiques de l’estat Espanyol afectades pel tancament 
de les clíniques dentals, per tal de coordinar i determinar criteris d’actuació unifor-
mes. El 18 de desembre del mateix any, a instància del magistrat, es va convocar una 
altra reunió amb els representants de totes les Comunitats Autònomes afectades, per 
valorar la situació dels perjudicats en el procediment i donar directrius en quant als 
informes de salut bucodental i peritatges forenses.

A Catalunya, l’Agència Catalana del Consum (ACC) ha estat l’ens que ha cen-
tralitzat la gestió de les reclamacions, en matèria de consum, facilitant informació a 
les persones consumidores i usuàries afectades, per exercir la defensa de llurs drets 
en matèria de consum. L’Agència Catalana del Consum, en tenir coneixement de la 
situació en que es trobava aquesta clínica dental, va fer públic un avís al seu web, 
adreçat a tots els afectats pels tancaments dels centres, on recordava als clients el 
seu dret a demanar un informe de l’estat dels tractaments contractats amb la clínica 
o disposar del seu historial mèdic.

Alhora, el Departament de Salut junt amb el cos de Mossos d’Esquadra van co-
ordinar les actuacions i possibles mesures a adoptar per informar degudament a la 
població afectada. Els Mossos d’Esquadra han atès les denúncies dels usuaris afec-
tats, n’han fet la corresponent investigació i valoració i han posat les actuacions a 
disposició de l’autoritat judicial per si els fets poguessin ser constitutius de delicte. 
Fins a dia d’avui, les denuncies rebudes superen les tres-centes cinquanta.

L’Agència Catalana del Consum (ACC) ha estat l’ens designat per exercir la in-
terlocució amb les entitats financeres que havien atorgat crèdits vinculats als clients 
afectats. D’aquesta manera es pretenia no disgregar esforços, conferint la interlocu-
ció al personal especialitzat de l’Agència amb les persones designades per cada en-
titat financera, per tal d’agilitar el tràmit i aconseguir solucions unívoques.

En aquesta mateixa línia, l’Agència va demanar als serveis públics de consum 
que li adrecessin totes tes reclamacions que anessin rebent, tant pel que fa a les ofi-
cines municipals d’informació al consumidor (OMIC), com a les oficines comarcals 
d’informació al consumidor (OCIC). Cal tenir en compte que les OCIC actuen en 
virtut d’encàrrec de gestió i la tramitació dels seus expedients es realitza mitjançant 
el propi programa de gestió de I’ACC, la qual cosa facilita l’adopció de la mesura. 
Fins al moment, l’Agència ha rebut més de sis-centes reclamacions de consum per 
via directa i a través d’altres serveis públics de consum.

En el marc de les competències de l’Agència de Consum, la inspecció va requerir 
a l’empresa Dental les dades dels pacients, els tractament contractats, els realitzats i 
els pendents, així com les dades econòmiques corresponents a aquests tractaments. 
També ha fet requeriments a les entitats financeres de crèdit amb les quals els pa-
cients d’iDental havien contractat els crèdits. En tractar-se de crèdits vinculats, quan 
el servei deixa de prestar-se, l’entitat financera ha de procedir immediatament a la 
resolució del contracte de crèdit i abstenir-se de cobrar qualsevol quota. De la ma-
teixa forma, l’Agència Catalana de Consum ha estat l’encarregada de reunir-se amb 
representats de I’Asnef (Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de 
Crédito) per tal d’intentar donar vies de solució als afectats i procurar, en els casos 
que el finançament s’hagi fet mitjans crèdits vinculats, que es faci efectiva la suspen-
sió del cobrament dels deutes per part d’aquestes entitats.

D’acord amb les instruccions del magistrat Jose de la Mata, titular del jutjat que 
instrueix el cas, els inspectors de la Subdirecció d’lnspecció de la Direcció Gene-
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ral d’Ordenació i Regulació Sanitària del Departament de Salut, en compliment del 
manament judicial 70/18, van procedir a l’entrada i registre de les clíniques Dental 
de Tarragona, Girona i Barcelona, i a recollir tot el material i historials mèdics. El 
Departament de Salut ha estat l’òrgan encarregat de custodiar tot aquest material, 
histories clíniques i del material orto protètic dels pacients de les clíniques dentals 
iDental«.» Des del Departament de Salut, s’atenen les peticions dels pacients i/o els 
seus representants legals, d’accés a la seva historia clínica i/o material orto protètic

Pel que fa a l’assistència pericial gratuïta als afectats pel tancament de tes clí-
niques odontològiques Dental, l’ofici emès pel jutjat número 5 de l’Audiència Nacio-
nal que porta la instrucció del cas, el 29 de novembre de 2018 va determinar unes 
directrius comunes a seguir des del sistema públic de salut de les respectives comu-
nitats on hi havia clíniques d’iDental. D’acord amb el mateix s’acorda que des dels 
serveis de salut es faci un reconeixement als afectats per aquest cas i un informe no 
pericial. La persona afectada ha de presentar aquest informe al jutjat territorial cor-
responent i posteriorment rebrà una citació per ser reconeguda pel metge forense. 
D’aquesta manera obtindrà l’informe pericial, sense cap cost per a l’afectat. L’Agèn-
cia Catalana de Consum també es va adreçar al Col•legi Oficial d’Odontòlegs i Es-
tomatòlegs per tal que els seus membres col•legiats s’impliquin en el peritatge als 
afectats, per determinar el grau de prestació de les actuacions realitzades per les 
clíniques Dental fins a la suspensió del tractament.

Fins a dia d’avui s’han inventariat 43.055 histories clíniques dels tres centres de 
Barcelona, Tarragona i Girona, i 3.503 pròtesis dentals. S’han rebut 1.653 sol•lici-
tuds de petició d’entrega d’història clínica i/o material protètic i han estat lliurades 
ja 992 histories clíniques i 149 pròtesis dentals. Des de la Subdirecció d’lnspecció 
del Departament de Salut hem atès totes les queixes d’usuaris i afectats, la majoria 
per falta de continuïtat en l’assistència i en relació al tractament pressupostat, i s’ha 
informat degudament a tots i cadascun dels afectats.

Hem de remarcar que des del sistema públic de salut de Catalunya sempre hem 
atès les complicacions mèdiques de totes tes persones i aquest cas no n’ha estat 
una excepció. De la mateixa forma, que la Llei de Protecció de dades de caràcter 
personal no ens permet revelar dades personals que es refereixin als afectats per 
aquest cas, almenys fins que aquestes dades es facin públiques. Les denuncies pe-
nals  contra les clíniques Dental s’estan portant de manera centralitzada al Jutjat 
d’lnstrucció número 5 de l’Audiència Nacional de Madrid. Pel moment no tenim 
accés a determinada informació que gestiona l’Audiència Nacional. Estem a l’espe-
ra d’una  propera convocatòria per part del jutge instructor del cas, José de la Mata, 
a totes les Administracions públiques de l’estat Espanyol afectades pel tancament 
de les clíniques dentals, un cop closa la investigació el passat mes de maig, on se’ns 
permeti disposar de tota aquesta informació que fins a dia d’avui disposa el jutjat.

Barcelona, 23 de juliol de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
serveis d’assistència pericial gratuïta oferts als afectats per l’estafa 
d’iDental
314-04660/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44381 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04659/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’afectats 
per l’estafa d’iDental
314-04661/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44381 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04659/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’atenció 
sanitària pública oferta als afectats per l’estafa d’iDental de 
consideració urgent o greu
314-04662/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44381 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04659/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
tractaments oferts als afectats per l’estafa d’iDental que tenen 
complicacions de salut pels tractaments fets a clíniques d’aquesta 
empresa
314-04663/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44381 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04659/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les negociacions 
amb el Govern de l’Estat per a rebre les compensacions que s’ha 
compromès a destinar a l’atenció dels afectats per l’estafa d’iDental
314-04664/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44381 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04659/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost del 
Pla de gestió dels espais naturals de protecció especial de Catalunya
314-04665/12

Proponent: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44595 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-04665/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-04666/12 a 314-
04671/12.

Atès que les preguntes més amunt fan totes referència a un mateix assumpte i, 
per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament 
constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta, per tal 
d’afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

En primer lloc, entenem que quan es parla d’ENPE al text de les preguntes, 
es vol referir al Pla de gestió dels espais naturals de protecció especial de Catalu-
nya 2015-2020 que va ser aprovat mitjançant Acord GOV/21/2015, de 17 de febrer 
(DOGC núm. 6814 - 19/02/2015) quan els parcs naturals eren gestionats pel llavors 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Un cop traspassades les competències de medi natural (excepte agents rurals, 
boscos, caça i pesca) al Departament de Territori i Sostenibilitat, cosa que s’esde-
vingué el juny de 2015 (Decret 115/2015, de 22 de juny), aquest Pla es va deixar 
sense efecte mitjançant Acord GOV/67/2016, de 24 de maig (DOGC núm. 7128 - 
26/05/2016).

Aquestes preguntes, doncs, són extemporànies, en tant que el Pla va ser deixat 
sense efecte el maig de 2016.

Pel que fa al pressupost dels espais protegits, en l’actualitat és el que permeten 
els pressupostos de la Generalitat de Catalunya de 2017 i que signifiquen, aproxima-
dament, un 60% del pressupost que es destinava a aquests espais protegits el 2010, 
abans de la crisi.

La principal aposta per millorar el finançament d’aquests espais ha estat la crea-
ció del Fons del Patrimoni Natural mitjançant la disposició addicional 10a de la 
Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2017 i la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic. Aquest fons s’ha de nodrir, 
en primera instància, amb el 50% del futur impost sobre les emissions de CO2 dels 
vehicles de tracció mecànica que es preveu començar a aplicar a principi de 2020.

En segon lloc, no hi ha dubte que la societat catalana és favorable a la protecció 
del patrimoni natural i la declaració de parcs naturals. També, els ens locals i el sec-
tor terciari, que reclamen la declaració de nous parcs i l’ampliació dels existents, en 
tant que entenen que tenen un important retorn per al conjunt del territori.

Les principals reticències venen per part dels propietaris rurals i alguns dels ac-
tors del sector primari que hi veuen limitacions i els costa de veure els avantatges, 
tot i que hi són. La simple declaració d’espais naturals, sense garantir els recursos 
econòmics necessaris per establir compensacions, convocar ajuts i poder fer inver-
sions, està en l’arrel del problema. Les polítiques ambientals tenen la potestat de 
restringir usos i establir regulacions però manca més finançament per poder fer una 
política activa i en positiu.

Pel que fa a la designació dels directors del parcs naturals, actualment el criteri 
de selecció és mitjançant concurs obert restringit a funcionaris que es publica al 
portal ATRI a efectes de publicitat. El perfil dels directors dels espais naturals es 
considera l’adequat.

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=685085&language=ca_ES
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En tercer lloc, quant als recursos humans, la prohibició d’incrementar plantilles 
i massa salarial que ha afectat el conjunt de la Generalitat ha afectat especialment 
aquelles unitats que, com la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat, par-
tien d’uns dèficits estructurals importants que no han pogut ser revertits. En aquests 
moments, tant els parc naturals com els equips de medi natural i de protecció dels 
animals dels serveis territorials són insuficients i caldrà acordar els mitjans neces-
saris per revertir la situació per tal que no es posi en perill la continuïtat de diversos 
serveis especialitzats essencials.

Per tant, caldrà buscar la manera per acordar un cert règim d’excepcionalitat la-
boral en l’àmbit del medi natural, com s’ha fet per a d’altres col·lectius que ha con-
siderat essencials o prioritaris. No oblidem que estem parlant de la gestió del 32% 
del territori català i que el volum d’espècies de les quals fem seguiment ha caigut 
un 20% en els darrers quinze anys i, per a un 32% del territori cal poder-hi destinar 
més inversions en el proper pressupost.

Barcelona, 26 d’agost de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els instruments 
per a permetre que els espais naturals de protecció especial puguin 
augmentar els ingressos propis
314-04666/12

Proponent: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44595 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04665/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual els 
espais naturals de protecció especial es veuen com a una imposició
314-04667/12

Proponent: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44595 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04665/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la selecció i 
designació dels directors dels parcs naturals
314-04668/12

Proponent: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44595 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04665/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els perfils dels 
directors dels parcs naturals
314-04669/12

Proponent: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44595 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04665/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca de diàleg, 
participació i consens en l’elaboració del Pla estratègic de gestió 
dels espais naturals de protecció especial de Catalunya
314-04670/12

Proponent: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44595 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04665/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos humans 
per a executar el Pla de gestió dels espais naturals de protecció 
especial de Catalunya
314-04671/12

Proponent: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44595 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04665/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el bloqueig de 
seguidors en el seu compte oficial de Twitter
314-04677/12

Proponent: Ramon Espadaler i Parcerisas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44080 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

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

nya, i per tal de donar resposta conjunta a les preguntes escrites, amb Número de Tra-
mitació: 314-04677/12 a 314-04682/12, ambdues incloses, us trameto, en document 
annex, la informació facilitada per la Direcció General de Comunicació del Govern.

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

Barcelona, 26 de juliol 2019
Meritxell Budó Pla, consellera de la Presidència
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Annex
Els comptes de les xarxes socials del Govern segueixen la guia d’usos i estils de 

les xarxes socials de la Generalitat: http://atenciociutadana.gencat.cat/ca/serveis/xar-
xes-i-missatgeria-instantania/xarxes-socials/guies-i-normativa/guia-de-xarxes-soci-
als/. Aquesta guia de referència es va actualitzant periòdicament,  actualment està 
vigent la novena edició d’abril de 2019.

També es disposa de casos de bones pràctiques en l’ús d’aquestes xarxes entre 
ells, el compte de @govern i @catalangov, recollides en el manual editat conjunta-
ment entre la Generalitat i la xarxa social twitter: Manual dels governs a Twitter: 
Pautes per a institucions públiques a partir de l’experiència del Govern de Catalunya 
http://atenciociutadana.gencat.cat/web/.content/manuals/xarxes/20170504-Manual-
dels-governs-a-Twitter.pdf que aporta tècniques i idees a institucions de govern i ad-
ministracions públiques per actuar d’una manera coherent i efectiva en l’ús d’aques-
ta xarxa.

En aquest mateix manual s’explicita que per a la bona comunicació en totes les 
xarxes socials de la Generalitat s’estableixen unes normes mínimes de participació, 
de manera que es pugui dur a terme una conversa respectuosa, tolerant i fructífe-
ra amb la ciutadania i per tant, la ciutadania hi pot fer comentaris si compleixen 
aquests requisits.

En aplicació d’aquestes normes de participació, els comptes que de manera rei-
terada i constant fan comentaris insultants, apologia del nazisme, amenaces o ultra-
passen les més elementals normes de respecte són denunciats a twitter i bloquejats. 
Alguns exemples de comptes denunciats i alguns sobre els què la pròpia xarxa social 
ha actuat serien: 

Per tant, les denúncies i bloquejos d’usuaris no es produeixen per opinions dis-
crepants amb el Govern sinó perquè contravenen les pròpies normes d’ús de la xarxa 
social twitter recollides a: https://help.twitter.com/en/safety-and-security#abuse i en 
especial a https://help.twitter.com/en/safety-and-security/cyber-bullying-and-online-
abuse

Prova d’això és que en molts dels casos després de la preceptiva denúncia és la prò-
pia xarxa la que actua contra el compte com es pot veure ens els següents exemples: 

http://atenciociutadana.gencat.cat/ca/serveis/xarxes-i-missatgeria-instantania/xarxes-socials/guies-i-normativa/guia-de-xarxes-socials/
http://atenciociutadana.gencat.cat/ca/serveis/xarxes-i-missatgeria-instantania/xarxes-socials/guies-i-normativa/guia-de-xarxes-socials/
http://atenciociutadana.gencat.cat/ca/serveis/xarxes-i-missatgeria-instantania/xarxes-socials/guies-i-normativa/guia-de-xarxes-socials/
http://atenciociutadana.gencat.cat/web/.content/manuals/xarxes/20170504-Manual-dels-governs-a-Twitter.pdf
http://atenciociutadana.gencat.cat/web/.content/manuals/xarxes/20170504-Manual-dels-governs-a-Twitter.pdf
https://help.twitter.com/en/safety-and-security/cyber-bullying-and-online-abuse
https://help.twitter.com/en/safety-and-security/cyber-bullying-and-online-abuse


BOPC 407
6 de setembre de 2019

1.25.15. Preguntes per escrit 36

Actualment, i des del seu naixement com a compte governamental, el compte de 
Govern té bloquejats un centenar d’usuaris dels 266.000 seguidors que té.
Jaume Clotet i Planas, director 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a 
bloquejar seguidors en els diversos comptes governamentals de 
Twitter
314-04678/12

Proponent: Ramon Espadaler i Parcerisas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44080 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04677/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la unitat de criteris 
en la gestió dels diversos comptes governamentals de Twitter
314-04679/12

Proponent: Ramon Espadaler i Parcerisas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44080 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04677/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el bloqueig de 
seguidors discrepants en el seu compte oficial de Twitter
314-04680/12

Proponent: Ramon Espadaler i Parcerisas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44080 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04677/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
seguidors bloquejats en el seu compte oficial de Twitter
314-04681/12

Proponent: Ramon Espadaler i Parcerisas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44080 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04677/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons dels 
bloquejos de seguidors del seu compte oficial de Twitter
314-04682/12

Proponent: Ramon Espadaler i Parcerisas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44080 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04677/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que 
acompanyen la declaració d’emergència climàtica del 14 de maig 
de 2019
314-04691/12

Proponent: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44596 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

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 314-04691/12 us in-
formo del següent:

El Govern de la Generalitat destinarà més de 58 M€ a un primer paquet de me-
sures per fer front a l’emergència climàtica. Les actuacions tenen com a objectiu im-
mediat incentivar les inversions de les empreses i els ciutadans en estalvi i eficiència 
energètica, de manera que redueixin tant el consum d’energia com les emissions que 
hi estan relacionades de manera directa i indirecta.

Les mesures en l’àmbit de la mobilitat comptaran amb més de 8 M€ de pres-
supost. En aquest sentit, ja s’han posat gairebé 7,2 M€ a disposició de ciutadans, 
empreses i administracions per incentivar l’adquisició de vehicles d’energies alter-
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natives, la instal·lació de punts de recàrrega –públics i domèstics o vinculats–, la 
implantació de sistemes de préstec de bicicleta elèctrica i l’aplicació de mesures 
de plans de mobilitat d’empreses, d’acord amb el Pla MOVES. A aquesta xifra s’hi 
afegiran 864.000 € més que es destinaran a culminar la xarxa ràpida de recàrrega 
elèctrica a les carreteres catalanes, amb l’objectiu que tot el territori disposi, a un 
màxim de 30 quilòmetres, d’una estació que permeti carregar fins a 120 quilòmetres 
en menys de mitja hora.

Així mateix, es segueix treballant en la potenciació de la xarxa de transport pú-
blic com a alternativa sostenible i eficient per atendre la mobilitat del conjunt dels 
ciutadans, tant en mesures destinades a millorar l’oferta de serveis i les condicions 
d’accés per part dels ciutadans com també amb actuacions encaminades a millorar 
l’eficiència energètica dels vehicles que presten els serveis de transport. En aquest 
sentit, en el cas dels serveis ferroviaris gestionats per FGC es preveu que l’any 2020 
puguin començar a entrar en circulació 15 nous trens a la línia Barcelona-Vallés 
amb una inversió de 120 M€ que permetran absorbir l’augment de viatgers. També, 
FGC millorarà la seva eficiència energètica, el 2019, amb el 100% de l’energia sub-
ministrada d’origen renovable i, a partir del 2020, amb l’objectiu que el 50% sigui 
d’origen solar.

FGC amplia les locomotores per al transport de mercaderia amb 5 noves ma-
quines hibrides (que substitueixen 3 de dièsel) que circulen per la línia Bages-Llo-
bregat-Port de Barcelona.

Dins de l’àmbit del transport metropolita, des de I’ATM de Barcelona, s’ha apro-
vat l’actuació de renovació i millora de la eficiència energètica dels autobusos me-
tropolitans de TMB i de I’Àrea Metropolitana de Barcelona mentre que a la resta del 
territori es continua amb les mesures de potenciació dels serveis interurbans d’auto-
bús i en especial de la xarxa de busos exprés.cat amb una inversió de més de 49 M€ 
per al manteniment del sistema de transport públic interurbà.

També s’han fet importants esforços per afavorir la millora de les condicions 
d’accés al sistema de transport públic amb l’establiment d’una tarificació plana en 
els desplaçaments entre els 36 municipis que formen part de I’AMB i amb la con-
gelació tarifària en els àmbits tarifaris integrats de Barcelona, Tarragona, Lleida  
i Girona.

Així mateix, s’està treballant conjuntament amb les administracions locals im-
plicades per tal de concretar les necessitats de potenciació de la xarxa de transport 
públic per oferir una alternativa als efectes de la implantació de les zones de baixa 
emissió a la zona intrarondes de l’Àrea metropolitana de Barcelona, prevista pel 
proper gener del 2020.

En matèria d’indústria, s’habilitaran 49,5 M€ destinats a línies d’ajuts per in-
crementar l’estalvi i l’eficiència energètica en l’activitat manufacturera, de manera 
que aquestes redueixin el seu consum i, per tant, disminueixin les seves emissions i 
incrementin la seva competitivitat (origen dels fons són de l’Instituto para la Diver-
sificación y Ahorro de la Energía). Aquests diners es destinaran a ajuts per incenti-
var la inversió en equips productius i auxiliars –renovació d’equips, substitució de 
processos productius, etc. i també a la instal·lació de sistemes de gestió de l’energia.

Cal afegir, també, el Programa de cupons iniciat a començaments de maig, una 
prova pilot dotada amb 100.000 € dissenyada per facilitar que les empreses del sec-
tor industrial contractin, mitjançant un sistema de cupons, serveis de gestió ener-
gètica a proveïdors per tal d’optimitzar l’ús d’energia i reduir així els consums i els 
costos energètics.

També està en marxa el Pla Renova’t Indústria 2019, que fomenta la renovació 
d’equips auxiliars de plantes industrials ubicades a Catalunya per d’altres energèti-
cament més eficients i que coordina els descomptes i incentius que poden oferir els 
fabricants i distribuïdors d’equips de la indústria que s’hi adhereixin, i els combina 
amb l’acompanyament a les empreses interessades en substituir la seva maquinària.
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Part d’aquests recursos procedeixen del Fons Nacional d’Eficiència Energètica, 
constituït amb aportacions procedents de la tarifa elèctrica –és a dir, dels consumi-
dors– i creat a instàncies de la Unió Europea per tal que els estats contribueixin a la 
transició energètica. A l’Estat espanyol, aquests recursos es gestionaven des de l’Ins-
tituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), i aquest és el primer 
any que es territorialitzen després que la Generalitat en reclamés la gestió, d’acord 
amb l’exercici de les seves competències en matèria d’energia.

Addicionalment a aquests a aquestes mesures, l’Icaen i Avançsa –l’empresa de 
promoció i localització industrial de Catalunya– estan treballant en l’aprovació 
d’una línia de 8,3 M€ en préstecs participatius a empreses per impulsar el finança-
ment de projectes relacionats amb la transició energètica.

També és important destacar que el propi Acord pel qual es declara l’emergèn-
cia climàtica inclou una mesura que ha de facilitar la implantació de les energies 
renovables, eòlica i fotovoltaica i és la de considerar com a instal·lacions d’interès 
territorial, les instal·lacions fotovoltaiques que utilitzin sistemes de captació d’ener-
gia fotovoltaica avançats i eficients, superant d’aquesta manera la barrera de les 6Ha, 
previst al Decret 147/2009, de 22 de setembre.

Barcelona, 26 d’agost de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures del 
Departament de Justícia per a pal·liar l’increment del nombre de 
víctimes de violència de gènere
314-04716/12

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44207 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

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 314-04716/12 us in-
formo del següent:

Des del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada s’ha creat i posat en 
marxa l’Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista, un fòrum que té 
per objecte promoure la formació i recerca sobre aquesta xacra social i totes aque-
lles actuacions que fomentin anàlisi, debat, reflexió, participació, propostes d’actua-
ció en matèries relacionades amb la violència masclista a Catalunya i intercanvi de 
bones pràctiques entre els col·lectius dels àmbits de la Justícia, de l’Execució Penal 
i d’altres interlocutors que treballen conjuntament en les xarxes de violència mas-
clista.

D’altra banda, des de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la 
Víctima es treballa per fer efectiva la tasca de rehabilitació i reinserció de les per-
sones que compleixen penes i mesures per delictes de violència masclista i amb les 
dones internes víctimes de violència masclista.

En el cas de mesures penals alternatives (MPA), és a dir, de penes que no com-
porten l’ingrés a presó, les actuacions consisteixen en el control i suport socioeduca-
tiu de les obligacions o tractaments que ha imposat un jutge o tribunal a la  persona 
autora d’un delicte. Aquest seguiment el duen a terme els delegats d’execució de 
mesures penals alternatives del Departament de Justícia, que són professionals del 
camp social: psicòlegs, treballadors socials, educadors i integradors socials que fan 
el seguiment psico-socio-educatiu del penat i la gestió i el control del compliment 
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de la mesura amb la doble finalitat d’evitar la reincidència i afavorir la integració 
social. Aquests professionals, a més del control i el seguiment individualitzat del 
penat, fan una tasca d’intermediació entre l’entitat en què el penat realitza determi-
nades activitats pròpies o vinculades a la mesura judicial (programes formatius, tre-
balls en benefici de la comunitat) i l’òrgan judicial que l’ha imposada.

En relació amb els delictes de violència masclista, l’Àrea de mesures penals al-
ternatives intervé sobre les diferents demandes que es reben dels jutjats en base a les 
següents mesures que els jutges imposen pels delictes d’aquesta naturalesa:

– Treballs en benefici de la comunitat (TBC); els treballs en benefici de la comu-
nitat consisteixen en l’obligació del penat de prestar una cooperació no retribuïda en 
determinades activitats d’utilitat pública, amb interès social i valor educatiu i, amb 
la finalitat de servir de reparació a la comunitat per la infracció comesa. Des de la 
reforma de la LO 5/2010, de 22 de juny, també poden consistir en la participació en 
tallers o programes formatius de reeducació, laborals, culturals, d’educació viària, o 
vinculats a delictes de violència sexual i també de violència masclista.

– Les obligacions derivades de la suspensió o substitució d’una pena privativa de 
llibertat, com poden ser els programes formatius de violència masclista, domèstica, 
intrafamiliar o sexual i els programes formatius de seguretat vial, o també els tracta-
ments de deshabituació a substàncies tòxiques, i salut mental.

– Les mesures de seguretat. Les mesures de seguretat d’internament en centres 
psiquiàtrics i/o de salut mental son les que pot imposar el jutge o tribunal, quan el fet 
comès sigui un delicte greu, l’infractor sigui declarat inimputable i de les circums-
tàncies personals del subjecte es pugui deduir la possibilitat de comissió de nous de-
lictes. També poden haver mesures de seguretat de caràcter ambulatori.

– La llibertat vigilada consisteix en la submissió del condemnat a control judicial 
a través del seguiment i control de l’evolució del tractament o l’activitat formativa 
que el subjecte duu a terme en un recurs especialitzat, preferentment de la xarxa pú-
blica, oferint-li, alhora, seguiment i un control sòcio-educatiu encaminat a disminuir 
el risc de reincidència i aconseguir la integració social efectiva del penat.

Pel que fa a l’àmbit penitenciaris, de mesures penals que comporten privació de 
llibertat, es fan intervencions especialitzades amb les persones que han comès delic-
tes contra la llibertat sexual o delictes de violència masclista (ambdues tipologies re-
lacionades amb la violència masclista). Aquestes intervencions es vehiculen a través 
de programes estructurats i emparats per programes marc d’intervenció, elaborats 
seguint criteris contrastats d’eficàcia científica per a la reducció de la reincidència 
(model cognitiu conductual, model de prevenció de recaigudes, model de bones vi-
des, etc.). En aquest sentit podem dir que les mesures preventives a través dels pro-
grames utilitzats es consideren eines efectives per l’assoliment d’aquest objectiu de 
millora de la rehabilitació i reducció de la reincidència.

L’any 2018 es van fer intervencions especialitzades en violència masclista a un 
total de 534 persones i 326 interns van seguir el programa especialitzat en delictes 
sexuals. Aquestes intervencions segueixen un itinerari que inclou programes psico 
educatius d’alta intensitat, compostos per intervencions grupals i intervencions in-
dividuals.

Així mateix, en diferents activitats grupals es treballa amb els interns el tema de 
les noves masculinitats. El primer semestre de 2019, 81 interns han realitzat aquesta 
activitat. Dins el Pacte d’Estat contra la violència masclista, està previst fer més in-
tervencions en aquest sentit a través d’entitats especialitzades.

A banda d’aquestes intervencions previstes per a la millora de les estratègies de 
prevenció de recaigudes de persones que han comès delictes relacionats amb la vio-
lència masclista, des del serveis penitenciaris es treballa amb instruments d’avalua-
ció i valoració del risc que permeten determinar el risc d’aquestes persones davant 
la presa de decisions en determinats esdeveniments. Un d’aquests esdeveniments  
es la posada en llibertat d’una persona que ha comés un delicte relacionat amb 
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aquesta violència masclista. En cas que es produeixi la llibertat definitiva d’una per-
sona classificada en primer o segon grau de tractament i que el seu pronòstic de risc 
de reincidència delictiva violenta sigui alt, des del servei d’atenció a la víctima es 
preveuen mecanismes de protecció especial.

En relació al treball amb la dona víctima de violència masclista ingressada en 
un centre penitenciari, a banda del suport emocional que fan els equips, també es 
preveuen intervencions de més calatge amb l’objectiu d’empoderar a les dones per 
millorar el seu desenvolupament, la seva autoestima i la seva autonomia i per inter-
venir de forma especialitzada les problemàtiques personals derivades de ser vícti-
mes de violència masclista.

Finalment, cal esmentar que durant l’any 2019 està previst invertir un total de 
175.000 € provinents del Pacte d’Estat contra la violència masclista per fer actua-
cions en aquesta temàtica.

Barcelona, 29 de juliol de 2019
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fuita d’amoníac 
en una empresa de la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
314-04718/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44179 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de  tramitació 
314-04718/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-04719/12 a 314-
04723/12.

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

Segons informa el Departament d’Interior, la Direcció General de Protecció Ci-
vil va tenir coneixement en temps real de la fuita d’amoníac del dia 31 de maig a 
les instal·lacions de Carburos Metálicos de la Pobla de Mafumet, i de les seves cir-
cumstàncies provisionals i afectacions internes inicials a partir de la trucada i de la 
informació de l’empresa al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat), 
seguint els protocols previstos. A partir d’aquesta informació es va activar la fase 
d’emergència del pla Plaseqcat i es va desplegar l’estructura operativa prevista se-
guint els criteris fixats al mateix pla.

Seguint les previsions del Plaseqcat, el Cecat va activar el grup de control am-
biental del pla, que va realitzar mesures d’amoníac en l’aire sobre el terreny en di-
ferents emplaçaments a l’entorn de les instal·lacions, per comprovar l’absència del 
producte tòxic a l’exterior. Totes les mesures van descartar la presència d’un núvol 
tòxic a l’exterior i la possibilitat d’afectació greu a la població. També es va fer un 
seguiment de les possibles incidències i afectacions als ciutadans a través de les tru-
cades al telèfon d’emergències 112, que no es van registrar. No es té constància de 
cap afectació personal a l’exterior de l’establiment com a conseqüència de la fuita. 
També es van fer comprovacions de les possibles afectacions al medi natural i a les 

Fascicle segon
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lleres, descartant l’existència d’afectació, malgrat preventivament es va donar avís 
d’evitar captacions al riu Francolí per la possibilitat de que s’hagués vist afectat.

Tant la Inspecció de Treball com la de Seguretat Industrial van fer visita el dia 
de l’accident però no van poder accedir al lloc on es va produir l’accident, ja que els 
Mossos d’Esquadra no van permetre l’accés per una qüestió de seguretat, al trac-
tar-se d’una zona contaminada.

El dia 2 de juny, una vegada controlada la situació, les dues unitats van fer visita 
d’inspecció d’acord amb les seves competències, i van obrir respectius expedients 
informatius, i en ambdós casos aquests es troben en fase d’investigació.

Malgrat no haver estat finalitzades les actuacions, es pot avançar que l’accident 
hauria estat motivat per la realització en condicions no segures dels treballs que s’es-
taven duent a terme.

Pel que fa a les matèries competència del Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies, en els últims 10 anys al centre de treball de La Pobla de Mafumet s’han 
fet les següents actuacions:

– En aquest període només s’ha rebut una denúncia contra aquesta empresa en 
matèria de prevenció de riscos laborals i va ser a l’octubre de 2008 per riscos psico-
socials.

– Al desembre de 2008 es va produir un accident de treball mortal motivat per 
una deflagració a causa d’una fuga d’oxigen provinent d’una cisterna mòbil. Es va 
aixecar acta d’infracció per falta de coordinació d’activitats empresarials.

– Posteriorment s’han fet tres actuacions als anys 2013 i 2014, totes planifica-
des per la Inspecció en matèria de seguretat i salut laboral, i que van donar lloc  
a un requeriment en matèria de coordinació d’activitats empresarials, del qual es va 
comprovar el seu compliment. Aquest requeriment va ser sobre incompliments de la 
gestió de la prevenció i no per incompliments de les condicions materials de segu-
retat, com seria el cas de l’actual accident.

Pel que fa a les inspeccions en matèria de Seguretat Industrial, la instal·lació 
afectada per l’accident consisteix en dos tancs d’amoníac connectats per dues ca-
nonades. Està sotmesa als següents reglaments de Seguretat Industrial: «Reglament 
d’equips a pressió», «Reglament d’emmagatzematge de productes químics», i «Re-
glament pel qual s’aproven les mesures de control dels riscs inherents als accidents 
greus en els quals intervinguin substàncies perilloses».

Respecte a les inspeccions periòdiques d’acord amb el «Reglament d’equips a 
pressió» i el «Reglament d’emmagatzematge de productes químics», ambdues cal 
realitzar-les al mateix temps. L’empresa havia realitzat amb resultat favorable la ins-
pecció complerta del primer tanc, i en el moment de l’accident estava realitzant la 
del segon tanc, que l’estaven preparant per realitzar la revisió interior. L’operació es 
realitzava dins de termini.

Respecte al «Reglament pel qual s’aproven les mesures de control dels riscs 
 inherents als accidents greus en els quals intervinguin substàncies perilloses», l’em-
presa estava al dia de les seves obligacions, i havia realitzat el Dictamen de Segu-
retat a què està obligada anualment (donat que es tracta d’un establiment qualificat 
com a de nivell alt) en data 3/10/2018, amb el resultat «sense defectes».

Les actuacions que té previst el Govern per evitar futurs incidents similars són:
– Pel que fa a la instal·lació que ha patit l’accident, malgrat complir amb les pres-

cripcions dels reglaments d’aplicació en matèria de Seguretat Industrial, se li exi-
geix addicionalment aplicar un Pla de millores que ha d’incorporar:

• La revisió dels procediments d’operació en els treballs de manteniment d’acord 
amb l’article 15.1 de la MIE APQ-004.

• La revisió del pla de manteniment de la instal·lació d’acord amb l’article 16 de 
la MIE APQ-004.

• La revisió del sistema d’enclavament de totes les vàlvules de la planta.
• L’estudi de la possible reubicació dels sensors d’amoníac.
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• L’estudi de la possible connexió dels sensors d’amoníac a la central d’alarmes 
del taulell de control amb enregistrament en continu.

• Disposar d’un registre sobre les possibles modificacions i renovacions dels per-
misos de treball, al centre de permisos de treball.

– Aplicar aquest Pla a la resta d’instal·lacions d’amoníac d’aquest tipus que es 
trobin a Catalunya.

Finalment, el Departament de Territori i Sostenibilitat informa que el Grup de 
Control Ambiental (GCA) del PLASEQTA actuà posteriorment a l’accident produït 
el 31 de maig de 2019 mitjançant les mesures de la concentració d’amoníac a l’em-
presa, per tal d’avaluar la possible afecció a la població propera.

L’actuació es portà a terme en un radi d’actuació establert en funció de la ubica-
ció pròxima dels nuclis de població i de les trucades rebudes pel CECAT, situat a 
l’Edifici 112 Reus.

Els resultats dels punts de mesura que es van fer van ser: 

Punt Hora

Coordenades 

UTM Localització

Concentració 

de NH3 (ppm)

1 09:45 h X= 350.285

Y= 4.561.186

Rotonda d’accés Polígon Nord 0

2 09:49 h X= 351.360

Y= 4.560.808

Rotonda d’accés a CLH, Posició 1 8

3 10:19 h X= 349.906

Y= 4.558.442

Carretera T-721 0

3 10:30 h X= 350.366

Y= 4.558.722

Rotonda accés a Constantí 0

5 10:40 h X= 351.337

Y= 4.560.861

Rotonda d’accés a CLH, posició 2 6

6 10:47 h X= 352.351

Y= 4.559.717

Benzinera BP de Perafort 0

Per tal de realitzar les esmentades mesures, el GCA va disposar dels següents 
equips:

– Equip multiparamètric automàtic Dräger X-am 7000, el qual disposa d’una cel-
la específica per a NH3, amb un rang de mesura màxima de 0-300 ppm i un temps 
de resposta inferior als 20 segons.

– Equip manual, consistent en tubs colorimètrics Dräger, amb dos rangs de me-
sura, de 5-70 ppm i de 50-600 ppm, i un temps de resposta d’aproximadament un 
minut.

– Emissores de la Xarxa Rescat, per tal d’establir contacte permanent amb el Ce-
cat i facilitar els resultats obtinguts de manera instantània.

Per tal d’establir el llindar límit d’exposició per a la població s’apliquen els 
 AEGL’s, els quals són aplicables a emergències per a períodes d’exposició des de 10 
minuts a 8 hores. Els valors de AEGL’s són definits per a un dels cinc períodes de 
temps (10 i, 30 min., 1 h, 4 h i 8 h) i es distingeixen per diferents graus de toxicitat. 
Els tres AEGL’s han estat definits com:

AEGL-1
Concentració per sobre de la qual es prediu que la població general, incloent in-

dividus susceptibles però excloent els hipersusceptibles, pot experimentar una inco-
moditat notable. Concentracions per sota del AEGL-1 representen nivells  d’exposició 
que produeixen lleugera olor, sabor o una altra irritació sensorial lleu.

AEGL-2
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Concentració per sobre de la qual es prediu que la població general, incloent in-
dividus susceptibles però excloent els hipersusceptibles, pot experimentar efectes a 
llarg termini seriosos o irreversibles o veure impedida la seva capacitat per a esca-
par. Concentracions per sota del AEGL 2 però per sobre del AEGL’s-1 representen 
nivells d’exposició que poden causar notable malestar.

AEGL-3
És la concentració per sobre de la qual es prediu que la població general, incloent 

individus susceptibles però excloent els hipersusceptibles, podria experimentar efec-
tes amenaçadors per a la vida o la mort. Concentracions per sota de AEGL 3 però 
per sobre de AEGL 2 representen nivells d’exposició que poden causar efectes a 
llarg termini, seriosos o irreversibles o impedir la capacitat d’escapar.

La taula de valors AEGL per a l’amoníac, adaptada de la taula 2-14 del docu-
ment «Acute Exposure Guideline Levels for Selected Airborne Chemicals: Volume 6; 
Committee on Acute Exposure Guideline Levels, Committee on Toxicology, National 
Research Council» és la següent: 

Taula Valors AEGL per l’Amoníac

Classificació 10 minuts 30 minuts 1 hora 4 hores 8 hores

AEGL-1 200 ppm

154 mg/m3

30 ppm

21 mg/m3

30 ppm

21 mg/m3

30 ppm

21 mg/m3

30 ppm

21 mg/m3

AEGL-2 200 ppm

154 mg/m3

200 ppm

154 mg/m3

160 ppm

112 mg/m3

110 ppm

77 mg/m3

110 ppm

77 mg/m3

AEGL-3 2.700 ppm

1.888 mg/m3

1.600 ppm

1.119 mg/m3

1.100 ppm

769 mg/m3

550 ppm

385 mg/m3

390 ppm

273 mg/m3

De les mesures de la concentració de NH3 a l’atmosfera, portades a terme el 
dia 31 de maig de 2019, posteriorment a l’accident ocorregut a les instal·lacions de 
l’empresa SE Carburos Metálicos, SA, i dels valors límits d’exposició per a la salut 
humana, es desprèn que el valors mesurats a l’exterior de l’empresa SE Carburos 
Metálicos, SA són molt inferiors als llindars establerts. Cal recalcar que, en tot cas, 
les mesures foren realitzades a l’exterior de les instal·lacions de l’empresa SE Car-
buros Metálicos, SA.

Per altra banda, tècnics de l’Agència Catalana de l’Aigua van prendre tres mos-
tres d’aigua del riu Francolí: una en el punt de sortida del canal d’aigües pluvials 
que prové de la planta, una segona a poca distància i aigua avall d’aquest punt, i una 
tercera aigua amunt.

Pel que fa a l’anàlisi de les mostres, ja el mateix dia de l’accident es va poder 
constatar que, aigua avall del punt de lliurament del canal de pluvials, l’aigua del riu 
Francolí no presentava nivells perillosos d’amoni. Ara mateix s’està a l’espera dels 
resultats analítics corresponents.

Posteriorment, en data 06/06/2019, tècnics de l’ACA van participar en una ins-
pecció sobre el terreny, conjuntament amb Mossos d’Esquadra, i també s’està a 
l’espera de l’acta corresponent amb els resultats. En el moment en què es disposi de 
totes les dades es podrà obrir un expedient, si escau.

Finalment, en data 10/06/2019, es van prendre noves mostres del riu Francolí.

Barcelona, 15 de juliol de 2019
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inspeccions de 
seguretat a l’empresa de la Pobla de Mafumet (Tarragonès) on hi ha 
hagut una fuita d’amoníac
314-04719/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44179 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04718/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
previstes per a evitar incidents com la fuita d’amoníac que s’ha 
produït en una empresa de la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
314-04720/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44179 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04718/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les afectacions de la 
fuita d’amoníac d’una empresa de la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
314-04721/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44179 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04718/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes de la 
fuita d’amoníac en una empresa de la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
314-04722/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44179 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04718/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les comprovacions 
d’afectacions fora de la instal·lació de l’empresa de la Pobla de 
Mafumet (Tarragonès) on s’ha produït una fuita d’amoníac
314-04723/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44179 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04718/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució 
territorial de les persones que no han accedit a la residència per llur 
analfabetisme en espanyol
314-04727/12

Proponent: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44282 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

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

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tra-
mitació 314-04727/12.

El Secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, senyor Amorós, mai no ha afir-
mat que hi hagi aquest volum de persones analfabetes amb nacionalitat estrangera.

Les darreres dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA) indiquen que a Cata-
lunya hi viuen 87.286 persones majors de 16 anys que són analfabetes, de les quals 
només 19.814 són estrangeres. En termes relatius, el total de persones analfabetes re-
presenta un 1,4% de la població que viu a Catalunya de més de 16 anys, i de les es-
trangeres un 2,3%.

Convé aclarir que el nivell d’estudis no té incidència directa en l’adquisició de la 
residència i sí en l’adquisició de la nacionalitat espanyola. És en aquest aspecte que el 
Govern vol cridar l’atenció pel fet que hi ha un gruix poblacional important que, per 
no haver tingut l’oportunitat d’estudiar, es veurà privat dels drets polítics atesa la le-
gislació vigent d’accés al nacionalitat per residència.

Quantificar aquesta població requeriria unes dades que no s’obtenen de cap font 
estadística oficial. La millor aproximació d’aquest col·lectiu prové de l’EPA que, tal 
i com podran comprovar a les dades que adjuntem, recull la variable del nivell d’es-
tudis de la població ≥ 16 anys desagregades per nacionalitat i província.

Barcelona, 27 de juny de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
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Annex

Nivell d’estudis de la població de 16 i més anys segons la nacionalitat. Catalunya. 1r trimestre de 2019

Total 

població

de 16 i més 

anys Analfabet

Primària

incompleta Primària

Secundària 

obligatòria

Secundària

post-

obligatòria

Estudis

Superiors

Catalunya 6.252.227 87.286 675.005 587.281 1.652.719 1.180.523 2.069.412

Nacionalitat espanyola 5.202.289 64.711 585.884 413.825 1.399.151 961.893 1.776.826

Doble nacionalitat 

(espanyola i altra) 203.490 2.761 48.557 17.514 52.114 20.773 61.771

Nacionalitat estrangera 846.448 19.814 40.565 155.943 201.455 197.857 230.815

Barcelona 4.614.937 65.589 501.083 404.745 1.148.072 874.837 1.620.609

Nacionalitat espanyola 3.860.094 53.706 438.054 280.650 967.464 731.697 1.388.522

Doble nacionalitat 

(espanyola i altra) 166.249 2.620 39.259 14.471 43.468 15.610 50.821

Nacionalitat estrangera 588.594 9.263 23.770 109.624 137.140 127.530 181.266

Girona 621.032 10.667 77.582 64.633 207.125 109.542 151.482

Nacionalitat espanyola 491.088 3.796 64.256 42.227 173.586 78.241 128.982

Doble nacionalitat 

(espanyola i altra) 16.843   4.191 1.443 4.278 3.391 3.539

Nacionalitat estrangera 113.101 6.871 9.135 20.963 29.261 27.910 18.961

Lleida 355.068 3.636 37.022 34.435 117.750 62.440 99.784

Nacionalitat espanyola 293.896 1.765 31.478 27.414 102.456 44.615 86.169

Doble nacionalitat 

(espanyola i altra) 10.608   2.333 952 2.099 1.563 3.661

Nacionalitat estrangera 50.565 1.871 3.211 6.069 13.196 16.262 9.955

Tarragona 661.190 7.394 59.318 83.467 179.771 133.704 197.535

Nacionalitat espanyola 557.211 5.444 52.095 63.534 155.645 107.340 173.153

Doble nacionalitat 

(espanyola i altra) 9.791 141 2.775 647 2.268 210 3.750

Nacionalitat estrangera 94.188 1.809 4.448 19.287 21.858 26.154 20.632

Font: INE. Enquesta de Població Activa. 1r trimestre de 2019
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’expedients sancionadors incoats per caça il·legal o per mort  
de carnívors il·legal el 2018
314-04732/12

Proponent: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44136 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

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 314-04732/12 us in-
formo del següent:

En resposta a la pregunta formulada, en primer lloc, cal remarcar que, tant en 
matèria de caça com en matèria de protecció dels animals i la biodiversitat, la Gene-
ralitat de Catalunya, més enllà de les dades que es faciliten a continuació en relació 
a la caça il·legal o a la mort de carnívors il·legal, té registrades altres dades de caça 
en relació a incompliments de resolucions de vedes o algun dels reglaments que des-
envolupen les lleis de caça, les quals no es poden qualificar d’il·legals (a diferència 
del furtivisme). Cal tenir en compte, també, que alguns casos de mort de carnívors 
han anat per la via penal, i tampoc quedarien recollits en la base de dades d’incoació 
d’expedients administratius sancionadors.

Dins dels expedients que es poden qualificar com a caça il·legal o mort de car-
nívors il·legal, trobem un total de 40 casos: 12 per tinença de fringíl·lids sense au-
torització, 10 per captura d’ocells fringíl·lids sense autorització, 8 per posseir arts 
de captura prohibits i captura d’ocells fringíl·lids sense autorització, 6 per caça en 
època de veda, 2 per caçar des del vehicle, 1 per caça en règim especial greu i 1 per 
caçar de nit.

Barcelona, 29 de juliol de 2019
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions, 
els plans i els programes aprovats per a controlar i erradicar les 
espècies exòtiques invasores
314-04734/12

Proponent: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44597 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

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 314-04734/12 us in-
formo del següent:

L’Estratègia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya (2018-2030) 
inclou, dins les seves accions, l’elaboració d’un pla de prevenció i control per a les 
espècies exòtiques invasores i altres espècies plaga com una de les seves accions 
prioritàries pel període 2018-2021.

Les actuacions desenvolupades durant el període 2015-2019 es poden consultar 
a l’apartat específic d’exòtiques invasores de la pàgina web del Departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat en l’enllaç següent:
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http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/patrimoni_
natural/especies_exotiques_medinatural/Inici/Memoria-EEI-DTES-2015-2018.pdf

Enllaç a l’apartat web principal:
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/espe-

cies_exotiques_invasores/
En breu i de forma esquemàtica, el sistema d’actuació és el següent:
1. Programa d’erradicació: Espècies on l’erradicació és viable.
2. Pla de Gestió: En casos d’impossibilitat d’erradicació (no hi ha metodologia o 

bé tindria un cost desproporcionat o causaria efectes negatius per al medi ambient, 
salut humana o per altres espècies).

2.1 Pla de Contenció: L’objectiu és limitar l’expansió de les espècies.
2.2 Pla de Control: Eliminar danys sobre hàbitat sensibles (parcs naturals...).
2.3 Pla de Seguiment: Espècies amb impossibilitat d’actuació. Només inclou un 

pla de seguiment de l’evolució.
A més del Pla de Gestió del cargol poma, s’han redactat els següents plans a 

Catalunya (tots ells figuren a la pàgina web, a l’apartat específic de cada espècie):
– Lithobates catesbeianus. Granota toro. Pla d’Erradicació.
– Myocastor coypus. Coipú. Pla de Gestió de Contenció i Control.
– Trachemys scriptes. Tortuga de Florida. Pla de Gestió,i Control.
– Vespa velutina. Vespa asiàtica. Pla de Gestió, Contenció.
– Alopochen aegyptiacus. Oca egípcia. Pla de Gestió, Control.
– Pseudorasbora parva. Pseudorasbora. Pla de Gestió, Control.
– Orconectes limosus. Cranc dels canals. Pla de Gestió, Contenció.
– Pacifastacus leniusculus. Cranc senyal. Pla de Gestió, Control.
– Procambarus clarkii. Cranc vermell. Pla de Gestió, Control.
– Baccharis halimifolia. Bàcaris. Pla d’Erradicació.
– Eichhornia crassipes. Jacins d’Aigua. Pla d’Erradicació.
– Heracleum mantegazzianum. Pampa del Càucas. Pla d’Erradicació.
– Impatiens glandulífera. Balsamina glandulífera. Pla de Gestió, Contenció.
– Ludwigia spp. Ludwigia. Pla de Gestió, Contenció.
– Myriophyllum aquaticum. Volantí de Brasil. Pla d’Erradicació.
– Penisetum setaceum. Cua de rata. Pla d’Erradicació.
– Corvus splendens. Cornella india. Pla d’Erradicació.
– Oxyura jamaicensis. Ànec de Jamaica. Pla d’Erradicació.
– Threskiornis aethiopicus. Ibis sagrat. Pla d’Erradicació.
– Neovison vison. Visó americà. Pla de Gestió de Contenció i Control.

Barcelona, 26 d’agost de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del 
punt 10.c de la Moció 63/XII, sobre la feminització de la pobresa
314-04893/12

Proponent: Natàlia Sànchez Dipp, del SP CUP-CC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44208 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

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 314-04893/12 us in-
formo del següent:

http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/patrimoni_natural/especies_exotiques_medinatural/Inici/Memoria-EEI-DTES-2015-2018.pdf
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/patrimoni_natural/especies_exotiques_medinatural/Inici/Memoria-EEI-DTES-2015-2018.pdf
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/especies_exotiques_invasores/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/especies_exotiques_invasores/
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La Secretaria de Mesures Penals, Rehabilitació i Atenció a la Víctima disposa 
de la Instrucció 1/2018, que va entrar en vigor el dia 1 de maig de 2018, defineix la 
composició, el lliurament i la periodicitat de reposició d’articles de neteja i higiene 
personal a la població penitenciària.

Aquesta instrucció també preveu una reposició extraordinària dels articles com-
plementaris (pinta/raspall de cabells, maquinetes d’afaitar, paquet de compreses, 
preservatius, gel-xampú de 750 ml, raspall de dents, dentifrici infantil) per raons sa-
nitàries específiques o degut a situacions regimentals, per a unes millors condicions 
d’higiene a aquelles persones internes en situació de vulnerabilitat que ho sol·licitin.

Per tant, doncs, no ha calgut implementar cap mesura per complir allò que re-
cull l’apartat 10 c) de la Moció 36/XII, atès que ja es complia allò que s’hi estableix.

Barcelona, 29 de juliol de 2019
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per a 
la destitució del gerent de l’Hospital de la Vall d’Hebron
314-04965/12

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44392 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

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

talunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-04965/12 a 
314-04969/12 us informo del següent:

Atès que les iniciatives indicades més amunt fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és ob-
jectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera con-
junta, per tal de proporcionar major cohesió a la informació.

La decisió d’efectuar un canvi de lideratge a l’Hospital Universitari Vall d’He-
bron correspon al director gerent de l’Institut Català de la Salut, que va prendre la 
decisió per tal d’afrontar els nous reptes de futur en exercici de les atribucions que 
li són pròpies per raó del càrrec.

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels 
resultats de l’Hospital de la Vall d’Hebron
314-04966/12

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44392 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04965/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reestructuració 
que ha motivat els canvis en la direcció de l’Hospital de la Vall 
d’Hebron
314-04967/12

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44392 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04965/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procés de 
selecció de la gerència de l’Hospital de la Vall d’Hebron
314-04968/12

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44392 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04965/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions de 
reestructuracions d’hospitals públics que incloguin la destitució 
d’algun alt càrrec
314-04969/12

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44392 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04965/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les alternatives 
d’habitatge ofertes a les famílies ocupants d’un bloc de la Sareb a 
Manresa (Bages) abans de dictar les ordres de desnonament
314-04974/12

Proponent: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44598 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

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 314-04974/12 us in-
formo del següent:

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) i l’Ajuntament de Manresa porten 
a terme un seguiment dels casos d’afectats per processos de desnonament iniciats 
judicialment per la propietat de l’immoble.

Pel que fa a l’AHC, la tasca es vehicula mitjançant la Direcció Operativa d’Ac-
tuacions Urgents en Matèria d’Habitatge (DOAUMH), que rep la informació pro-
vinent dels serveis socials municipals, els quals impulsen i fan el seguiment dels 
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 casos que són susceptibles de ser analitzats per la Mesa de Valoració de les Si-
tuacions d’Emergències Econòmiques i Socials de Catalunya (en endavant, Mesa 
d’Emergències).

La Mesa, òrgan tècnic col·legiat de l’AHC, analitza els casos que compleixen els 
requisits establerts en el seu Reglament per tal d’atendre, si s’escau, les situacions 
que compleixen amb les prescripcions de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de me-
sures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa ener-
gètica.

En aquest sentit, l’AHC ha rebut per part dels serveis socials informació so-
bre un total de 5 casos, dels quals 1 s’ha pogut analitzar en haver-se obtingut tota 
la documentació necessària. Aquest cas va ser valorat favorablement per la Mesa 
d’Emergències i en aquests moments té un habitatge reservat, que es troba en el 
 procediment previ a la seva adjudicació definitiva.

Així mateix, el passat mes de juny la Mesa d’Emergències va rebre la documen-
tació relacionada amb un segon cas i en aquests moments s’està analitzant la infor-
mació per tal de procedir a la sol·licitud de documentació en cas que es detecti que 
en manca, o per tal de poder incloure el cas en els que properament valori la Mesa 
d’Emergències.

Pel que fa a la resta de casos, l’AHC està pendent de rebre noves sol·licituds des 
dels serveis socials, en el cas que aquests determinin que són susceptibles de com-
plir els requisits establerts per ser valorats per la Mesa d’Emergències.

Barcelona, 26 d’agost de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inclusió del 
coneixement del català com a requisit en el Pacte de mobilitat 
voluntària de l’Institut Català de la Salut
314-04991/12

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44637 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

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 314-04991/12 us in-
formo del següent:

És d’aplicació la normativa vigent per a qualsevol altre procés de selecció de per-
sonal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

Barcelona, 26 d’agost de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’hectàrees comprades per l’Institut Català del Sòl del 2013 ençà
314-05033/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44599 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramita-
ció 314-05033/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-05034/12 i 314-
05035/12.

Atès que les preguntes més amunt fan totes referència a un mateix assumpte i, 
per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament 
constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta, per tal 
proporcionar una major cohesió a la informació.

Des de 2013 fins al primer semestre d’enguany l’Incasòl ha adquirit un total de 
152 hectàrees i ha venut 182 hectàrees.

Els resultats de l’activitat de sòl, en aquest cas pèrdues, per a tot el període de 
referència, s’obtenen de l’aplicació del Pla general de comptabilitat pública de la Ge-
neralitat de Catalunya per a les actuacions de sòl d’Incasòl.

Benefici Obtingut per la Venda de Sòl

2013 2014 2015 2016 2017 2018

-45.205.470,99 -40.719.462,29 -34.371.306,90 -7.620.614,97 -31.677.127,20 -19.909.482,68

Barcelona, 26 d’agost de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’hectàrees venudes per l’Institut Català del Sòl del 2013 ençà
314-05034/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44599 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05033/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el benefici obtingut 
per l’Institut Català del Sòl per la venda de sòl del 2013 ençà
314-05035/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44599 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05033/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tancament de les 
oficines judicials de Gavà (Baix Llobregat) pel mal funcionament dels 
aparells de climatització
314-05043/12

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44209 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

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 
314-05043/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-05044/12 a 314-
05045/12.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix as-
sumpte, s’ha considerat convenient respondre-les de manera conjunta per proporcio-
nar una major cohesió a la informació i facilitar-ne la comprensió.

A principis del mes de juny, es va produir una avaria en el sistema de clima de 
l’edifici judicial situat a la Pl. Batista i Roca, de Gavà. L’avaria era força important i 
es va haver de tramitar un expedient de contractació específic per a reparar el siste-
ma de clima, al més aviat possible.

L’empresa que s’encarrega del manteniment de l’edifici ja va subministrar  
60 ventiladors que es van distribuir per l’edifici i va instal·lar 7 equips de refrigera-
ció a les sales de vistes.

El dia 21 de juny, es va adjudicar el contracte per poder realitzar la corresponent 
reparació, i els treballs de reparació es van iniciar l’1 de juliol, un cop es va dispo-
sar dels elements que calia substituir. Es va preveure un termini d’execució d’unes  
3 setmanes des de l’inici, tot i que l’empresa encarregada ha fet diverses interven-
cions amb les quals ha aconseguit iniciar la producció d’aire fred, encara que la re-
paració no ha finalitzat.

Pel que fa al cost, el subministrament de 60 ventiladors va ser de 2.482,33 € 
(IVA inclòs), i la reparació de la màquina, de 38.261,33 (IVA inclòs). Els 7 equips de 
refrigeració es van instal·lar, ja els tenia la Gerència comprats anteriorment.

Sens perjudici de les mesures preventives per reduir el desconfort tèrmic, men-
tre durin els treballs de reparació de la instal·lació de clima a l’edifici judicial, s’han 
aplicat altres mesures relatives a la jornada de treball, garantint en tot cas la pre-
sentació d’escrits fins a les 15 h en els termes previstos a l’article 135.1 de la Llei 
1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil i la prestació del servei de guàrdia.

En paral·lel, s’ha adjudicat un projecte per al canvi i adequació de la instal·lació 
de climatització i ventilació de l’edifici judicial de Gavà (JVX-18295) i es preveu 
que, un cop lliurat el projecte, es licitin les obres i es puguin iniciar durant el segon 
trimestre de 2020, amb una durada prevista de sis mesos.

Pel que fa a les suspensions, el quadre següent mostra la comparativa entre els 
mesos de gener a juliol de 2018 i 2019.

1 2 3 4 5 6 7  Total 

2018 89 113 78 103 87 95 50 615

J. Instrucció 07 (Gavà) 21 15 19 11 12 12 5 95

J. Instrucció 09 (Gavà) 17 20 4 19 11 1 72

J. Prim. Instància 07 (Gavà) 12 28 9 42 17 28 8 144

J. Prim. Instància 09 (Gavà) 11 51 15 23 14 24 17 155

J. V. Sobre la Dona 01 (Gavà) 28 19 15 23 25 20 19 149
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1 2 3 4 5 6 7  Total 

2019 91 96 96 78 139 127 69 696

J. Instrucció 07 (Gavà) 19 11 8 5 18 12 73

J. Instrucció 09 (Gavà) 22 12 14 9 18 6 81

J. Prim. Instància 07 (Gavà) 13 31 20 8 29 22 26 149

J. Prim. Instància 09 (Gavà) 19 28 23 12 27 29 15 153

J. V. Sobre la Dona 01 (Gavà) 18 26 33 39 56 46 22 240

Total 180 209 174 181 226 222 119 1311

El Departament ha adoptat un protocol intern entorn a les mesures preventives 
i pal·liatives per combatre el desconfort climàtic en equipaments judicials, que s’ha 
traslladat al TSJ i Fiscalia, a tots els òrgans i personal de l’edifici, i així mateix, es 
va informar d’aquesta incidència i del protocol a la Presidència de l’Il·lustre Col·legi 
d’Advocats de Catalunya, a la de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors i al Col·legi de 
Graduats Socials.

Barcelona, 29 de juliol de 2019
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import 
pressupostat per a reparar els aparells de climatització dels jutjats 
de Gavà (Baix Llobregat)
314-05044/12

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44209 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05043/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades davant del mal funcionament dels aparells de climatització 
dels jutjats de Gavà (Baix Llobregat)
314-05045/12

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44209 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05043/12.



BOPC 407
6 de setembre de 2019

1.25.15. Preguntes per escrit 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’informe 
de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya sobre la candidatura 
Barcelona-Pirineus als Jocs Olímpics d’Hivern
314-05067/12

Proponent: Natàlia Sànchez Dipp, del SP CUP-CC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44600 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

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 314-05067/12 us infor-
mo que l’informe esmentat es troba en procés d’elaboració i quan estigui finalitzar 
es determinarà el seu cost.

Barcelona, 26 d’agost de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què 
l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral té previst de lliurar 
l’informe relatiu a les recomanacions sobre les condicions de treball 
i l’activitat de les cambreres de pis
314-05088/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44365 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

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

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de trami-
tació 314-05088/12 juntament amb la 314-05089/12.

Atès que les iniciatives indicades més amunt fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és ob-
jectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera con-
junta, per tal de proporcionar major cohesió a la informació i afavorir-ne la seva 
comprensió i anàlisi.

D’una banda, us fem saber que el document de recomanacions sobre les condi-
cions de treball i l’activitat de les cambreres de pis, que porta com a títol «Informe 
de l’estudi de les condicions de treball del col·lectiu de cambrers i cambreres de pis 
a Catalunya», resta a disposició pública a l’apartat web de l’Institut Català de Segu-
retat i Salut Laboral, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, http://
treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/ i també el podreu trobar en 
l’enllaç següent: enllaç document.

D’altra banda, l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral, està col·laborant amb 
l’Agència de Salut Pública de Barcelona en l’estudi concret de referència denominat 
«Salut i treball al sector del turisme de Barcelona, condicions de treball, benestar i 
salut en personal d’hotels i restauració». En aquest moment està en fase de redacció 
i properament en els terminis establerts és procedirà a la seva presentació i publi-
cació.

http://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/
http://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/
http://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/publicacions/imatges/INFORME-DE-LESTUDI-DE-LES-CONDICIONS-DE-TREBALL-DEL-COLLECTIU-DE-CAMBRERS-I-CAMBRERES-DE-PIS.pdf
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Respecte a la ampliació de l’àmbit geogràfic d’aquest estudi a tot Catalunya, ho 
prenem en consideració i valoració als efectes de planificació, tot i que a data de 
l’emissió d’aquest document no resta previst.

Barcelona, 26 de juliol de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió que 
l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral ampliï l’informe «Salut 
i treball al sector del turisme de Barcelona, condicions de treball, 
benestar i salut en personal d’hotels i restauració de la ciutat de 
Barcelona» a tot Catalunya
314-05089/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44365 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05088/12.
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.25. Preguntes al Govern

2.25.15. Preguntes per escrit

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

RETIRADA

Reg. 44841 / Coneixement: Mesa del Parlament, 03.09.2019

Retirada: 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

RETIRADA

Reg. 44841 / Coneixement: Mesa del Parlament, 03.09.2019

Retirada: 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

RETIRADA

Reg. 44841 / Coneixement: Mesa del Parlament, 03.09.2019

Retirada: 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

RETIRADA

Reg. 44841 / Coneixement: Mesa del Parlament, 03.09.2019

Retirada: Elisabeth Valencia Mimbrero, del 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 2, de Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)
314-05262/12

RETIRADA

Reg. 44841 / Coneixement: Mesa del Parlament, 03.09.2019

Retirada: 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

RETIRADA

Reg. 44841 / Coneixement: Mesa del Parlament, 03.09.2019

Retirada: 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

RETIRADA

Reg. 44841 / Coneixement: Mesa del Parlament, 03.09.2019

Retirada: 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

RETIRADA

Reg. 44841 / Coneixement: Mesa del Parlament, 03.09.2019

Retirada: 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

RETIRADA

Reg. 44841 / Coneixement: Mesa del Parlament, 03.09.2019

Retirada: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs.
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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 la 
logística per a la intendència de l’operatiu d’extinció de l’incendi 
de la Ribera d’EbreOBS#@&#
311-01095/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 44153 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa de la Comissió
Matías Alonso Ruiz, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál fue la logística asociada al operativo de extinción del gran incendio de 

Ribera d’Ebre, en relación a la comida, a la bebida y al recambio de equipos?

Palacio del Parlamento, 26 de julio de 2019
Matías Alonso Ruiz, diputado GP Cs

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.09.2019.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
reposició dels equips de protecció individual i el calçat del personal 
d’extinció d’incendis durant l’incendi de la Ribera d’Ebre
311-01096/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 44156 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa de la Comissió 
Matías Alonso Ruiz, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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

Respecto a la reposición de equipos de protección individual y de botes del per-
sonal de extinción de incendios: 

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos pares de botas ha habido que reponer durante los trabajos de extin-

ción en el incendio de Ribera d’Ebre?
– ¿Cuántas de estas botas habían agotado su ciclo de vida?
– ¿Cuál es el plazo de reposición in situ?
– ¿Cuáles son los procedimientos de distribución?

Palacio del Parlamento, 26 de julio de 2019
Matías Alonso Ruiz, diputado GP Cs
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TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.09.2019.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
distribució de menjar al personal d’extinció d’incendis durant 
l’incendi de la Ribera d’Ebre
311-01097/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 44158 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa de la Comissió
Matías Alonso Ruiz, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cómo se distribuyó la comida a los miembros que participaron en el incen-

dio de la Ribera d’Ebre? Se solicita el desglose en función del tipo de raciones, can-
tidad de raciones distribuidas, los horarios y la frecuencia de distribución.

Palacio del Parlamento, 26 de julio de 2019
Matías Alonso Ruiz, diputado GP Cs

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.09.2019.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
distribució de beguda al personal d’extinció d’incendis durant 
l’incendi de la Ribera d’Ebre
311-01098/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 44160 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa de la Comissió
Matías Alonso Ruiz, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cómo se distribuyó la bebida a los miembros que participaron en el incendio 

de la Ribera d’Ebre? Se solicita el desglose en función de la cantidad repartida por 
persona y día, horarios y frecuencia de distribución y carencias observadas.

Palacio del Parlamento, 26 de julio de 2019
Matías Alonso Ruiz, diputado GP Cs
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TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 03.09.2019.

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import dels crèdits 
concedits del 2015 ençà per l’Institut Català de Finances dins la línia 
de préstecs ICF Habitatge Social
314-05340/12

FORMULACIÓ: MARTÍ PACHAMÉ BARRERA, DEL GP CS

Reg. 44090 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlamento
Martí Pachamé Barrera, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
Referente a las líneas de préstamos para la promoción y la adquisición de vi-

vienda social que lleva a cabo la ICF Habitatge Social, solicitamos la siguiente in-
formación: 

– ¿Cuál es el importe total anual al que ascienden los créditos concedidos por 
el Institut Català Finances (ICF) concretamente en los programas de Promoción y 
Adquisición que desarrolla la ICF Habitatge Social?

Solicitamos también toda la información de la que se disponga y se nos entregue 
desglosada por ejercicios entre 2015 y 2019 ambos incluídos.

Palacio del Parlamento, 2 de julio de 2019 
Martí Pachamé Barrera, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els titulars dels 
crèdits concedits del 2015 ençà per l’Institut Català de Finances dins 
la línia de préstecs ICF Habitatge Social
314-05341/12

FORMULACIÓ: MARTÍ PACHAMÉ BARRERA, DEL GP CS

Reg. 44091 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
Martí Pachamé Barrera, diputat 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 aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– En relació als crèdits concedits per l’ICF en l’àmbit del programa ICF Habi-

tatge Social, ¿quins són els titulars dels préstecs concedits en aquest programa en 
les diferents modalitats corresponents als exercicis 2015 al 2019, ambdós inclosos?

– Quin és el percentatge de mora d’aquests crèdits a cada exercici?

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2019
Martí Pachamé Barrera, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el càlcul de risc per 
als crèdits sol·licitats a l’Institut Català de Finances en el període 
2015-2018 dins la línia de préstecs ICF Habitatge Social
314-05342/12

FORMULACIÓ: MARTÍ PACHAMÉ BARRERA, DEL GP CS

Reg. 44092 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlamento
Martí Pachamé Barrera, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En relación a la concesión de créditos en las diferentes modalidades, como «Pro-

moción» y «Adquisición», en el ámbito del programa ICF Habitatge Social.
– ¿Cuántas operaciones aceptadas y cuántas canceladas se registran anualmen-

te? Se solicita la información correspondiente a los últimos cuatro ejercicios (2015-
2018).

– ¿Cuál es la fórmula de cálculo del riesgo de las operaciones de crédito con ga-
rantía hipotecaria concedidos por el Institut Català de Finances (ICF) en los progra-
mas ICF Habitatge Social, en sus diferentes modalidades?

Palacio del Parlamento, 2 de julio de 2019 
Martí Pachamé Barrera, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sancions 
econòmiques imposades en aplicació de la Llei 18/2017, de comerç, 
serveis i fires
314-05343/12

FORMULACIÓ: MARTÍ PACHAMÉ BARRERA, DEL GP CS

Reg. 44093 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
Martí Pachamé Barrera, diputat 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 aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
D’acord amb la Disposició Addicional 1ª de la Llei 18/2017, de Comerç, Serveis 

i Fires, el Govern ha de destinar íntegrament l’import de les sancions econòmiques 
obtingut per infraccions d’aquesta Llei a finançar els programes de foment i promo-
ció de l’activitat comercial. En relació a aquesta disposició, es demana la següent 
informació dels últims 4 anys (2015-2018): 

– Nombre d’actes d’inspecció realitzades.
– Nombre d’expedients oberts, i si existeix agrupació per les causes que motiven 

els mateixos.
– Les sancions imposades, agrupades per motius i/o causes, així com l’import 

recaptat desglossat per anys.
– Destinació de la recaptació obtinguda desglossat per entitats, import i concepte.

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2019
Martí Pachamé Barrera, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’òrgan d’estudi 
i seguiment del comerç a distància creat per la Llei 18/2017, de 
comerç, serveis i fires
314-05344/12

FORMULACIÓ: MARTÍ PACHAMÉ BARRERA, DEL GP CS

Reg. 44094 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
Martí Pachamé Barrera, diputat 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 aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Segons la Disposició Addicional 4ª de la Llei 18/2017, de Comerç, Serveis i Fi-

res, el Govern ha de constituir un òrgan d’estudi i de seguiment integrat pels repre-
sentats del departament competent en matèria de comerç, els ajuntaments, les enti-
tats representatives del sector i les cambres de comerç, amb l’objectiu d’estudiar els 
efectes de la venda de productes i prestació de serveis per internet o a distància en 
el conjunt del territori.

En relació a aquesta disposició: 
– Quina és la situació actual d’aquest òrgan d’estudi i de seguiment?
– Quants cops s’ha reunit l’òrgan des de la seva creació?
– Sol·licitem còpia de les actes de les reunions fins l’última celebrada.

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2019
Martí Pachamé Barrera, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els programes 
subscrits amb ajuntaments per al foment de l’aprofitament de 
l’excedent alimentari i el control del malbaratament d’aliments a 
l’empara de la Llei 18/2017, de comerç, serveis i fires
314-05345/12

FORMULACIÓ: MARTÍ PACHAMÉ BARRERA, DEL GP CS

Reg. 44095 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
Martí Pachamé Barrera, diputat 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 aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– En relació a la Disposició Addicional 5ª de la Llei 18/2017, de Comerç, Ser-

veis i Fires, ¿amb quins ajuntaments ha arribat el Govern a elaborar programes de 
foment d’aprofitament dels excedents alimentaris i accions de control contra el mal-
baratament d’aliments? Existeixen resultats dels mateixos?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2019
Martí Pachamé Barrera, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la regulació 
normativa de les plataformes de venda per internet en aplicació de la 
Llei 18/2017, de comerç, serveis i fires
314-05346/12

FORMULACIÓ: MARTÍ PACHAMÉ BARRERA, DEL GP CS

Reg. 44096 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
Martí Pachamé Barrera, diputat 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 aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– La Disposició Final 6a de la Llei 18/2017, de Comerç, Serveis i Fires, ¿s’ha 

desenvolupat, per part del Govern, la normativa específica per a les plataformes de 
venda per internet?

– ¿S’ha elaborat una normativa específica per a les plataformes de venda per in-
ternet que inclouen el format de subhasta?

– En cas negatiu, quins terminis es preveuen per a cada cas?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2019
Martí Pachamé Barrera, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la regulació per llei 
de les àrees de promoció econòmica urbana en aplicació de la Llei 
18/2017, de comerç, serveis i fires
314-05347/12

FORMULACIÓ: MARTÍ PACHAMÉ BARRERA, DEL GP CS

Reg. 44097 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
Martí Pachamé Barrera, diputat 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 aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Segons la Disposició Final 3a, punt 1, de la Llei 18/2017, de Comerç, Serveis i 

Fires, el Govern ha d’aprovar el Projecte de Llei de les Àrees de Promoció Econò-
mica Urbana en el termini de divuit mesos a comptar des de l’aprovació de la Llei.

– S’ha donat compliment a aquesta disposició?
– En quina situació es troba la tramitació del dit Projecte de Llei?
– S’ha adoptat alguna mesura perquè les Àrees de Promoció Econòmica Urbana 

disposin de mitjans de finançament específic per a portar a terme llurs plans estra-
tègics?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2019
Martí Pachamé Barrera, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de 
foment de l’economia circular adoptades a l’empara de la Llei 
18/2017, de comerç, serveis i fires
314-05348/12

FORMULACIÓ: MARTÍ PACHAMÉ BARRERA, DEL GP CS

Reg. 44098 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
Martí Pachamé Barrera, diputat 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 aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures s’han pres per a fomentar el model d’economia circular a 

l’activitat comercial que ha impulsat el Govern des de l’entrada en vigor de la Llei 
18/2017, de Comerç, Serveis i Fires?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2019
Martí Pachamé Barrera, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un 
programa de foment de la conciliació horària en el comerç en 
aplicació de la Llei 18/2017, de comerç, serveis i fires
314-05349/12

FORMULACIÓ: MARTÍ PACHAMÉ BARRERA, DEL GP CS

Reg. 44099 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
Martí Pachamé Barrera, diputat 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 aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– En relació a la Disposició Final 4ª de la Llei 18/2017, de Comerç, Serveis i 

Fires, ¿s’ha elaborat el programa de mesures de foment de la contractació amb la 
finalitat d’incentivar mesures que garanteixin una millor conciliació horària en el 
sector del comerç?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2019
Martí Pachamé Barrera, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració de 
programes de suport a la digitalització i tecnificació del comerç de 
proximitat en aplicació de la Llei 18/2017, de comerç, serveis i fires
314-05350/12

FORMULACIÓ: MARTÍ PACHAMÉ BARRERA, DEL GP CS

Reg. 44100 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
Martí Pachamé Barrera, diputat 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 aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En l’article 53 de la Llei 18/2017, de Comerç, Serveis i Fires, s’estableix que el 

Govern ha d’elaborar programes anuals de suport a la digitalització massiva del co-
merç de proximitat i d’avenç en la robotització i la distribució.

– S’ha elaborat algun programa anual de suport a la digitalització massiva del 
comerç de proximitat i d’avenç en la robotització i la distribució?

– En cas negatiu, quina és la previsió per a la seva elaboració?

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2019
Martí Pachamé Barrera, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la constitució i la 
composició del Consell Català de l’Empresa
314-05351/12

FORMULACIÓ: MARTÍ PACHAMÉ BARRERA, DEL GP CS

Reg. 44101 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
Martí Pachamé Barrera, diputat 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.

En relació a la Disposició Addicional 1ª, punt 1, del Decret 60/2014, que esta-
bleix que el Consell Català de l’Empresa s’havia de constituir dins els dos mesos 
següents a la publicació de l’esmentat Decret.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– S’ha constituït el Consell Català de l’Empresa? En cas afirmatiu, en quina data 

es va constituir?
– Quines persones formen part d’aquest Consell? Es demana la informació del 

perfil professional de cadascun d’ells.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2019
Martí Pachamé Barrera, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions de la 
Comissió Executiva Permanent del Consell Català de l’Empresa
314-05352/12

FORMULACIÓ: MARTÍ PACHAMÉ BARRERA, DEL GP CS

Reg. 44102 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
Martí Pachamé Barrera, diputat 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.

En relació a l’article 18.4 del Decret 133/2017, de modificació del Decret 60/2014, 
del Consell Català de l’Empresa, on s’estipula que la Comissió Executiva Permanent del  
Consell es reuneix un mínim de cinc vegades l’any, incloent les reunions prepara-
tòries del Plenari.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants cops s’ha reunit la Comissió Executiva Permanent del Consell Català 

de l’Empresa des de l’aprovació del Decret 133/2017? Es demana la informació des-
glossada per cada any.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2019
Martí Pachamé Barrera, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació en 
una mesa d’àmbit estatal del sector de l’automòbil
314-05353/12

FORMULACIÓ: MARTÍ PACHAMÉ BARRERA, DEL GP CS

Reg. 44103 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
Martí Pachamé Barrera, diputat 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.

El passat mes d’abril de 2019 va tenir lloc una reunió a Saragossa de la Asocia-
ción Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), patronal del 
sector de l’automòbil, per a discutir temes sobre el futur d’aquest sector.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Va assistir algun representant de la Conselleria d’Empresa i Coneixement a la 

reunió organitzada per l’ANFAC sobre el futur del sector de l’automòbil?
– Quina és la posició de la Conselleria respecte de la creació de la Mesa Nacio-

nal de la Movilidad?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2019
Martí Pachamé Barrera, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’amidament de la 
contaminació acústica produïda al Maresme i al Vallès Oriental per 
les noves rutes aèries d’aproximació a l’aeroport de Barcelona
314-05354/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 44104 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
Sergio Sanz Jiménez, diputat 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 aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
ENAIRE, que forma part del Grupo Fomento (Ministeri de Foment), és l’en-

carregada de gestionar la navegació i l’espai aeri a Espanya. La tardor de 2017 va 
 començar el procés per implantar noves maniobres d’aproximació a l’Aeroport de 
Barcelona-El Prat, sota el nom de Projecte BRAIN, que va culminar amb la posada 
en funcionament de les noves rutes el dijous 26 d’abril de 2018. El projecte redisse-
nya les rutes d’aproximació dels avions a l’aeroport i els crea una mena d’autopistes 
fixes per on han de circular mentre s’acosten a l’aeroport per aterrar.

Aquestes rutes han generat queixes per les molèsties generades a veïns d’algu-
nes poblacions interiors del Maresme i el Vallès des del passat mes d’abril de 2018. 
Concretament, de les urbanitzacions de Can Cabot, Can Raimi i Can Ribosa d’Ar-
gentona, el municipi d’Òrrius i la urbanització Can Nadal de Vilanova del Vallès.

–  Ha rebut queixes la Generalitat per part dels veïns al Govern de la Generalitat? 
Quina resposta se’ls ha donat? Quina opinió té al respecte de la situació?

– Ha realitzat el Departament de Territori i Sostenibilitat algun amidament de 
contaminació acústica a les zones afectades? En cas afirmatiu, amb quins resultats?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2019
Sergio Sanz Jiménez, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb 
els ajuntaments afectats i amb el Ministeri de Foment arran de la 
contaminació acústica produïda al Maresme i al Vallès Oriental per 
les noves rutes aèries d’aproximació a l’aeroport de Barcelona
314-05355/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 44105 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
Sergio Sanz Jiménez, diputat 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 aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
ENAIRE, que forma part del Grupo Fomento (Ministeri de Foment), és l’en-

carregada de gestionar la navegació i l’espai aeri a Espanya. La tardor de 2017 va 
 començar el procés per implantar noves maniobres d’aproximació a l’Aeroport de 
Barcelona-El Prat, sota el nom de Projecte BRAIN, que va culminar amb la posada 
en funcionament de les noves rutes el dijous 26 d’abril de 2018. El projecte redisse-
nya les rutes d’aproximació dels avions a l’aeroport i els crea una mena d’autopistes 
fixes per on han de circular mentre s’acosten a l’aeroport per aterrar.

Aquestes rutes han generat queixes per les molèsties generades a veïns d’algu-
nes poblacions interiors del Maresme i el Vallès des del passat mes d’abril de 2018. 
Concretament, de les urbanitzacions de Can Cabot, Can Raimi i Can Ribosa d’Ar-
gentona, el municipi d’Òrrius i la urbanització Can Nadal de Vilanova del Vallès.

– Ha mantingut cap reunió el Govern de la Generalitat amb ENAIRE per tal 
d’interessar-se per la situació i les possibles alternatives?

– Ha mantingut cap reunió el Govern de la Generalitat amb els ajuntaments afec-
tats per tractar la situació, i informar d’aquestes situacions?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2019
Sergio Sanz Jiménez, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’informe del Consell 
de Treball Econòmic i Social amb relació al nombre i els tipus de 
contractes de treball
314-05356/12

FORMULACIÓ: MERCÈ ESCOFET SALA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CS

Reg. 44106 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
Mercè Escofet Sala, diputada, Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Re-
glament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contes-
tada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
A partir de l’informe del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya 

(CTESC), presentat el passat 14 de juny, titulat «La qualitat de l’ocupació de la in-
dústria a Catalunya».
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– Nombre de contractes de treball per tipus de contracte (indefinit, temporal, de 
formació, aprenentatge i pràctiques) desglossats per les diferents branques indus-
trials en els darrers 5 anys.

– Nombre de contractes de treball temporals signats directament, i realitzats mit-
jançant empreses de treball temporal (ETT), desglossats per les diferents branques 
industrials en els darrers 5 anys.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2019.
Mercè Escofet Sala, Martí Pachamé Barrera, diputats, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pactes vigents 
als diversos departaments en què participen representants dels 
partits amb representació parlamentària
314-05357/12

FORMULACIÓ: CARLES RIERA ALBERT, DEL SP CUP-CC

Reg. 44129 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 163 
i 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: 
– Quins són els Pactes que hi ha vigents actualment, dels diferents departaments 

de la Generalitat, en els que hi participin representants dels partits polítics del Par-
lament de Catalunya?

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2019
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tramitació urgent 
de la revisió i la validació de l’estudi tècnic per a implantar transport 
urbà a Vila-seca (Tarragonès)
314-05358/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 44140 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

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.

Durant el mes de gener de 2018 l’equip de govern municipal de Vila-seca va re-
gistrar en la Direcció General de transport de la Generalitat, per a la seva validació 
tècnica, l’estudi tècnic per a la implantació de transport urbà en el municipi.

El nostre grup parlamentari va preguntar al Govern al respecte, durant el mes 
d’abril de 2018, i l’únic del que se’ns va informar és que es van mantenir algunes 
reunions amb l’Ajuntament sobre l’assumpte, però cap informació de terminis ni si 
se li donaria caràcter d’urgència per a la revisió de la seva validació.
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Atès que segueixen existint les mancances de mobilitat i el necessari que és el 
transport públic per als veïns i veïnes de Vila-seca i que fins i tot després de la seva 
validació faltaran diversos tràmits per a la seva implantació.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Donada la importància en la mobilitat per als veïns i veïnes de Vila-seca, se li 

podria donar caràcter d’urgència a la revisió per a la seva validació?

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2019
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació dels 
tràmits per a implantar transport urbà a Vila-seca (Tarragonès)
314-05359/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 44141 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

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.

Durant el mes de gener de 2018 l’equip de govern municipal de Vila-seca va re-
gistrar en la Direcció General de transport de la Generalitat, per a la seva validació 
tècnica, l’estudi tècnic per a la implantació de transport urbà en el municipi.

El nostre grup parlamentari va preguntar al Govern al respecte, durant el mes 
d’abril de 2018, i l’únic del que se’ns va informar és que es van mantenir algunes 
reunions amb l’Ajuntament sobre l’assumpte, però cap informació de terminis ni si 
se li donaria caràcter d’urgència per a la revisió de la seva validació.

Atès que segueixen existint les mancances de mobilitat i el necessari que és el 
transport públic per als veïns i veïnes de Vila-seca i que fins i tot després de la seva 
validació faltaran diversos tràmits per a la seva implantació.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En quina situació es troben els tràmits per a la implantació de transport urbà 

del municipi?

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2019
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’oferta de places 
escolars per a infants amb necessitats educatives especials i 
l’avaluació de la demanda i sobre els cursos específics de formació 
per a monitors de casals d’estiu i esplais
314-05360/12

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 44147 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
Laura Vílchez Sánchez, diputada, Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del 

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

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
Referent a les places ofertes per a menors amb necessitats educatives especials: 
– Si n’hi ha, quantes places amb necessitats especials per nens i nenes s’han ofert 

per aquests cursos?
– Pel supòsit que existeixi, es fa un informe i avaluació de les peticions demana-

des, tramitades, acceptades i rebutjades?
– Quants cursos de formació amb necessitats especials, i sobre quines matèries 

imparteix la Generalitat per a monitors de casals d’estiu o esplais que hagin de tre-
ballar amb nens i nenes amb necessitats educatives especials?

– Quants monitors han passat satisfactòriament les avaluacions d’aquests cursos?

Palau del Parlament, 02 de juliol de 2019
Laura Vílchez Sánchez, Elisabeth Valencia Mimbrero, diputades GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el registre dels 
casals d’estiu i els esplais per a infants amb necessitats educatives 
especials i els recursos i les subvencions que hi destina
314-05361/12

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 44148 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
Laura Vílchez Sánchez, diputada, Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del 

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

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
Referent a les places ofertes per a menors amb necessitats educatives especials,
– Quin registre té la Generalitat dels ajuntaments que ofereixen el servei públic 

de casal d’estiu o esplai per a nens i nenes amb necessitats educatives especials? Si 
es així, indicar quins són, quines entitats gestionen aquest servei hi quants recursos 
destina cada ens local.

– Quants recursos i quina quantitat destina la Generalitat per a subvencionar en-
titats que ofereixen el servei d’esplais d’estiu o casals per a nens i nenes amb necessi-
tats educatives especials? Indicar l’entitat, el territori d’actuació, i recursos destinats 
a tota la Comunitat Autònoma de Catalunya.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2019
Laura Vílchez Sánchez, Elisabeth Valencia Mimbrero, diputades GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
en casals públics per a infants amb necessitats educatives especials 
i de projectes que els incloguin
314-05362/12

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 44149 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlamento
Laura Vílchez Sánchez, diputada, Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 
y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les 
sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estas diputadas y a su grupo parlamentario: 
Referente a les plazas ofrecidas para menores con necesidades educativas espe-

ciales: 
– ¿Cuál es el número de plazas en los casales públicos para menores con nece-

sidades educativas especiales que se ofrece directa o participadamente la Genera-
lidad?

– Número total de proyectos que incluyan plazas para menores con necesidades 
educativas especiales por nombre, por municipio y ente público que los gestiona?

Palacio del Parlamento, 2 de julio de 2019 
Laura Vílchez Sánchez, Elisabeth Valencia Mimbrero, diputades GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la logística per a la 
intendència de l’operatiu d’extinció de l’incendi de la Ribera d’Ebre
314-05363/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 44154 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlamento
Matías Alonso Ruiz, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál fue la logística asociada al operativo de extinción del gran incendio de 

Ribera d’Ebre, en relación a la comida, a la bebida y al recambio de equipos?

Palacio del Parlamento, 26 de julio de 2019 
Matías Alonso Ruiz, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reposició dels 
equips de protecció individual i el calçat del personal d’extinció 
d’incendis durant l’incendi de la Ribera d’Ebre
314-05364/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 44155 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlamento
Matías Alonso Ruiz, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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

Respecto a la reposición de equipos de protección individual y de botes del per-
sonal de extinción de incendios: 

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos pares de botas ha habido que reponer durante los trabajos de extin-

ción en el incendio de Ribera d’Ebre?
– ¿Cuántas de estas botas habían agotado su ciclo de vida?
– ¿Cuál es el plazo de reposición in situ?
– ¿Cuáles son los procedimientos de distribución?

Palacio del Parlamento, 26 de julio de 2019 
Matías Alonso Ruiz, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució de 
beguda al personal d’extinció d’incendis durant l’incendi de la Ribera 
d’Ebre
314-05365/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 44159 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 

que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– ¿Cómo se distribuyó la bebida a los miembros que participaron en el incendio 

de la Ribera d’Ebre? Se solicita el desglose en función de la cantidad repartida por 
persona y día, horarios y frecuencia de distribución y carencias observadas.

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2019
Matías Alonso Ruiz, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides 
pressupostàries atorgades a la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals el 2019
314-05366/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, DEL GP CS

Reg. 44200 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– Aparte de la subvención anual prevista en el presupuesto a la Corporación Ca-

talana de Medios Audiovisuales, ¿qué otras partidas ha concedido el Govern a dicha 
Corporación en este ejercicio 2019? Se solicita la información desglosada por parti-
da, concepto del gasto a cubrir y fecha de concesión.

Palacio del Parlamento, 29 de julio de 2019 
Maialen Fernández Cabezas, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida 
pressupostària per a la qual es van concedir 32,2 milions d’euros 
extra a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals el 2019
314-05367/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, DEL GP CS

Reg. 44201 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿A qué partida presupuestaria se ha asignado la concesión de otros 32,2 millo-

nes de euros a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, aprobada el pa-
sado 12 de junio de 2019?

Palacio del Parlamento, 29 de julio de 2019 
Maialen Fernández Cabezas, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la finalitat de la 
concessió d’una partida pressupostària extraordinària de 32,2 
milions d’euros a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals el 
2019
314-05368/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, DEL GP CS

Reg. 44202 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es la finalidad de la concesión de otros 32,2 millones de euros a la Cor-

poración Catalana de Medios Audiovisuales, aprobada el pasado 12 de junio de 
2019? ¿Está destinada a la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores?

Palacio del Parlamento, 29 de julio de 2019 
Maialen Fernández Cabezas, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la sol·licitud de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals d’una aportació 
extraordinària de 16,2 milions d’euros
314-05369/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, DEL GP CS

Reg. 44203 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– Hace unos días, la directora de la CCMA solicitó al Govern una aportación 

extraordinaria de 16,2 millones de euros para la Corporación; dicha partida, ¿forma 
parte de los 32,2 millones de euros concedidos por el Govern el pasado 12 de junio 
de 2019?

Palacio del Parlamento, 29 de julio de 2019 
Maialen Fernández Cabezas, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat de la 
partida pressupostària extraordinària concedida a la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals el 2019
314-05370/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, DEL GP CS

Reg. 44204 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿La partida extraordinaria de 16,2 millones solicitada por la Sra. Llorach forma 

parte de esos 32,2 millones mencionados anteriormente? En caso negativo, ¿pueden 
confirmar a este grupo parlamentario que han inyectado un total de 48,4 millones 
de euros más a la Corporación?

Palacio del Parlamento, 29 de julio de 2019 
Maialen Fernández Cabezas, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la concessió d’un 
suplement de crèdit de 8,6 milions d’euros a la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals
314-05371/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, DEL GP CS

Reg. 44205 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Ha concedido el Govern un suplemento de crédito de 8,6 millones de euros a 

la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales destinado al pago de los gastos 
de personal durante este ejercicio 2019?

Palacio del Parlamento, 29 de julio de 2019 
Maialen Fernández Cabezas, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’impulsar un pla de finançament de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals que eviti haver de recórrer a fons extraordinaris
314-05372/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, DEL GP CS

Reg. 44206 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Tiene el Govern previsto impulsar algún plan para revertir la permanente ne-

cesidad de fondos extraordinarios, aparte de la subvención anual prevista en el pre-
supuesto, por parte de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales?

Palacio del Parlamento, 29 de julio de 2019 
Maialen Fernández Cabezas, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presència 
d’amiant en pissarres de centres educatius
314-05373/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 44219 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

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: 
– Quantes pissarres que contenen amiant estan en centres educatius de Catalu-

nya? En quins centres escolars i en quins municipis? Quins centres són de titularitat 
pública i quins són privats?

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació 
facilitada a les famílies dels alumnes dels centres educatius amb 
pissarres amb amiant.
314-05374/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 44220 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– S’ha informat a les famílies afectades sobre l’existència de pissarres que con-

tenen amiant en els centres escolars de Catalunya i les actuacions previstes per part 
del Govern?

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
retirar les pissarres amb amiant dels centres educatius
314-05375/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 44221 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

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 Govern retirar les pissarres que contenen amiant dels centres edu-

catius de Catalunya?

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari de 
retirada de les pissarres amb amiant dels centres educatius
314-05376/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 44222 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

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 calendari de retirada de les pissarres que contenen amiant en els centres 

educatius de Catalunya?

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos 
econòmics per a la retirada de les pissarres amb amiant dels centres 
educatius
314-05377/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 44223 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

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: 
– Quins recursos econòmics té previst el Govern destinar per la retirada de les 

pissarres que contenen amiant dels centres educatius de Catalunya?

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
evitar l’abandonament d’animals de companyia a l’estiu
314-05378/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CATECP

Reg. 44227 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

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

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
Cada any són abandonats a Catalunya més de 30.000 animals de companyia, la 

majoria d’ells adoptats, segons un estudi del cos d’Agents Rurals.
Quan arriben aquestes dates, la xifra d’abandonaments es dispara, fent que la 

majoria de protectores es trobi en una situació límit.
En aquests dies, Progat Tortosa, ha manifestat el seu malestar davant d’aquesta 

situació sobre la qual se senten totalment superats. Afirmen que des del passat mes 
de gener han estat abandonats a Tortosa, més de 110 gats.

La manca de conscienciació ha fet que molta gent deixi gats abandonats en co-
lònies, la majoria d’aquests cadells acaben morint. Molts d’ells són víctimes de ma-
lalties i altres acaben sent atropellats per vehicles. Un 40% dels gats abandonats 
acaba morint.

– Quines mesures està prenent el Govern per evitar l’abandonament d’animals 
en dates estivals?

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2019
Yolanda López Fernández, Lucas Silvano Ferro Solé, diputats GP CatECP

Fascicle tercer
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gravetat del 
nombre d’abandonaments d’animals de companyia a Tortosa (Baix 
Ebre)
314-05379/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CATECP

Reg. 44228 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

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, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
Cada any són abandonats a Catalunya més de 30.000 animals de companyia, la 

majoria d’ells adoptats, segons un estudi del cos d’Agents Rurals.
Quan arriben aquestes dates, la xifra d’abandonaments es dispara, fent que la 

majoria de protectores es trobi en una situació límit.
En aquests dies, Progat Tortosa, ha manifestat el seu malestar davant d’aquesta 

situació sobre la qual se senten totalment superats. Afirmen que des del passat mes 
de gener han estat abandonats a Tortosa, més de 110 gats.

La manca de conscienciació ha fet que molta gent deixi gats abandonats en co-
lònies, la majoria d’aquests cadells acaben morint. Molts d’ells són víctimes de ma-
lalties i altres acaben sent atropellats per vehicles. Un 40% dels gats abandonats 
acaba morint.

– Està informat el Govern sobre la greu situació de l’abandonament d’animals a 
Tortosa?

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2019
Lucas Silvano Ferro Solé, Yolanda López Fernández, diputats GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del servei 
d’atenció presencial de l’Agència Tributària de Catalunya per a la 
campanya de la renda del 2018
314-05380/12

FORMULACIÓ: JOSÉ MARÍA CANO NAVARRO, DEL GP CS

Reg. 44243 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
José María Cano Navarro, diputat 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.

El passat 26 de juliol de 2019 l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) feia pú-
blics els resultats de la seva participació en la campanya de la renda 2018.

La nota de premsa indica que l’ATC ha participat amb personal, recursos i es-
tructura propis en la campanya de la renda, que ha tingut lloc del 14 de maig a l’1 de 
juliol, prestant als contribuents el servei d’atenció presencial amb cita prèvia.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el cost total de la participació de l’Agència Tributària de Catalu-

nya en la campanya de la Renda 2018 amb el servei d’atenció presencial? Es dema-
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na la informació desglossada en els costos de personal, recursos destinats i costos 
d’estructura.

– Quin ha estat el nombre de treballadors dedicats a aquesta campanya per part 
de l’ATC?

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2019
José María Cano Navarro, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els usuaris atesos 
pel servei d’atenció presencial de l’Agència Tributària de Catalunya 
en la campanya de la renda del 2018
314-05381/12

FORMULACIÓ: JOSÉ MARÍA CANO NAVARRO, DEL GP CS

Reg. 44244 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
José María Cano Navarro, diputat 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.

El passat 26 de juliol de 2019 l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) feia pú-
blics els resultats de la seva participació en la campanya de la renda 2018.

La nota de premsa indica que l’ATC ha participat amb personal, recursos i es-
tructura propis en la campanya de la renda, que ha tingut lloc del 14 de maig a l’1 de 
juliol, prestant als contribuents el servei d’atenció presencial amb cita prèvia.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el nombre de persones usuàries que han demanat el servei d’aten-

ció presencial en relació a la campanya de la Renda 2018 a l’Agència Tributària de 
Catalunya?

– Quin ha estat el nombre de persones finalment ateses en aquest servei de 
l’ATC?

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2019
José María Cano Navarro, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
correus electrònics de caire polític enviats pel Govern als servidors 
públics de la Generalitat
314-05382/12

FORMULACIÓ: DIMAS GRAGERA VELAZ, DEL GP CS

Reg. 44291 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
Dimas Gragera Velaz, diputat 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 aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Quants correus electrònics de caire polític s’han enviat des del Govern, espe-
cialment des de Presidència, als treballadors públics de l’Administració de la Gene-
ralitat des de l’inici de la present legislatura?

Palau del Parlament, 1 d’agost de 2019
Dimas Gragera Velaz, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri per a 
l’enviament de correus electrònics de caire polític als servidors 
públics de la Generalitat
314-05383/12

FORMULACIÓ: DIMAS GRAGERA VELAZ, DEL GP CS

Reg. 44292 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
Dimas Gragera Velaz, diputat 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 aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el criteri utilitzat per part del Govern per a enviar correus electrònics 

als treballadors públics i que suposen pressions i intromissions polítiques en el seu 
lloc de feina?

Palau del Parlament, 1 d’agost de 2019
Dimas Gragera Velaz, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades pel conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública 
per a protegir els servidors públics de la Generalitat de pressions 
polítiques per part del Govern
314-05384/12

FORMULACIÓ: DIMAS GRAGERA VELAZ, DEL GP CS

Reg. 44293 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
Dimas Gragera Velaz, diputat 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 aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures ha pres el Conseller de Polítiques Digitals i Administració 

Pública per a protegir els treballadors públics de les pressions i intromissions políti-
ques exercides pel Govern en la figura, al menys, del President?

Palau del Parlament, 1 d’agost de 2019
Dimas Gragera Velaz, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la vulneració del 
principi de neutralitat en període electoral per l’enviament de correus 
electrònics de caire polític als servidors públics de la Generalitat
314-05385/12

FORMULACIÓ: DIMAS GRAGERA VELAZ, DEL GP CS

Reg. 44294 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
Dimas Gragera Velaz, diputat 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 aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Conseller de Polítiques Digitals i Administració 

Pública sobre la resolució de la Junta Electoral Central que prova que el President 
de la Generalitat ha vulnerat el principi de neutralitat en període electoral enviant 
correus electrònics de caire partidista i polític als treballadors públics?

Palau del Parlament, 1 d’agost de 2019
Dimas Gragera Velaz, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb els ens 
locals per la prestació de serveis socials
314-05386/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 44300 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
Noemí de la Calle Sifré, 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: 
– Sol·licitem el deute a data un de gener de 2019 que existeix entre el Departa-

ment de Serveis Socials amb els ens locals desglossats per cadascun dels ens locals.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2019
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de les 
enquestes anuals de satisfacció del Servei Català de la Salut
314-05387/12

FORMULACIÓ: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS

Reg. 44304 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
Blanca Victoria Navarro Pacheco, 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: 
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Des de 2003 es disposa d’un Pla d’enquestes de satisfacció del CatSalut, realitzat 
per PLAENSA, com una eina d’avaluació i de proposta de millora dels serveis que 
presta l’entitat pública.

1. Quin és el cost total anual del contracte i del pressupost assignat a la realitza-
ció del servei d’enquestes?

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2019
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la metodologia de 
selecció de la mostra per a les enquestes anuals de satisfacció del 
Servei Català de la Salut
314-05388/12

FORMULACIÓ: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS

Reg. 44305 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
Blanca Victoria Navarro Pacheco, 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: 
Des de 2003 es disposa d’un Pla d’enquestes de satisfacció del CatSalut, realitzat 

per PLAENSA, com una eina d’avaluació i de proposta de millora dels serveis que 
presta l’entitat pública.

1. Quina és la metodologia utilitzada per a la selecció de la mostra, i dels criteris 
d’inclusió i exclusió dels enquestats?

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2019
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’enquestats i el grau de resposta a les enquestes anuals de 
satisfacció del Servei Català de la Salut
314-05389/12

FORMULACIÓ: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS

Reg. 44306 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
Blanca Victoria Navarro Pacheco, 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: 
Des de 2003 es disposa d’un Pla d’enquestes de satisfacció del CatSalut, realitzat 

per PLAENSA, com una eina d’avaluació i de proposta de millora dels serveis que 
presta l’asseguradora pública.

1. Nombre d’enquestats per avaluar cada un dels centres avaluats per anys.
2. Nombre d’enquestats potencials en cada un dels centres avaluats per anys.
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3. Nombre d’enquestats que no van respondre la totalitat de l’enquesta, i el motiu 
de no respondre a la mateixa per anys.

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2019
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estudi de les 
queixes i reclamacions presentades el 2017 i el 2018 amb relació al 
Servei Català de la Salut
314-05390/12

FORMULACIÓ: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS

Reg. 44307 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
Blanca Victoria Navarro Pacheco, 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: 
Des de 2003 es disposa d’un Pla d’enquestes de satisfacció del CatSalut, realitzat 

per PLAENSA, com una eina d’avaluació i de proposta de millora dels serveis que 
presta l’entitat pública.

1. Còpia dels estudis quantitatius i qualitatius del registre de queixes i reclama-
cions de cada un dels dispositius i proveïdors realitzats durant els exercicis 2017 i 
2018.

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2019
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis de 
l’impacte de l’activitat de la indústria paperera Hinojosa en l’estat de 
la ribera del Ter al pas per Sarrià de Ter (Gironès)
314-05391/12

FORMULACIÓ: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 44314 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlamento
Héctor Amelló Montiu, diputado, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 
163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que 
les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
Referente a la contaminación acústica y malos olores que supuestamente genera 

la empresa Papelera Hinojosa instalada en la localidad de Sarrià de Ter, en la que 
el Ayuntamiento ha impuesto varias sanciones al Grupo Hinojosa por el incumpli-
miento de la Ordenanza de Ruidos después de tomar medidas y comprobar que se 
superaban los decibelios permitidos.
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– ¿Qué estudios ha realizado la Generalitat sobre la calidad medioambiental de 
la ribera del rio Ter en el área de Sarrià de Ter?

Palacio del Parlamento, 29 de julio de 2019 
Héctor Amelló Montiu, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputados GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis de 
l’impacte de l’activitat de la indústria paperera Hinojosa en la qualitat 
de l’aigua del riu Ter al pas per Sarrià de Ter (Gironès)
314-05392/12

FORMULACIÓ: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 44315 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlamento
Héctor Amelló Montiu, diputado, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 
163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que 
les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
Referente a la contaminación acústica y malos olores que supuestamente genera 

la empresa Papelera Hinojosa instalada en la localidad de Sarrià de Ter, en la que 
el Ayuntamiento ha impuesto varias sanciones al Grupo Hinojosa por el incumpli-
miento de la Ordenanza de Ruidos después de tomar medidas y comprobar que se 
superaban los decibelios permitidos.

1. ¿Qué estudios ha realizado la Generalitat sobre la calidad del agua del rio Ter 
en el área de Sarrià de Ter?

2. Los resultados de los análisis de agua del Ter ¿Han evidenciado contaminantes 
por encima de los niveles permitidos?

3. ¿Son compatibles con el supuesto de que procedan de la industria papelera?

Palacio del Parlamento, 29 de julio de 2019 
Héctor Amelló Montiu, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputados GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inspeccions 
del compliment de la normativa ambiental per la indústria paperera 
Hinojosa de Sarrià de Ter (Gironès)
314-05393/12

FORMULACIÓ: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 44316 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlamento
Héctor Amelló Montiu, diputado, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 
163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que 
les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
Referente a la contaminación acústica y malos olores que supuestamente, genera 

la Papelera Hinojosa instalada en la localidad de Sarria del Ter, en la que el ayunta-
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miento ha impuesto varias sanciones al Grupo Hinojosa por el incumplimiento de 
la Ordenanza de Ruidos después de tomar medidas y comprobar que se superaban 
los decibelios permitidos.

– ¿Qué inspecciones se han realizado para certificar el cumplimiento de la nor-
mativa medioambiental de la Papelera que el Grupo Hinojosa tiene en Sarria de Ter? 
¿Cuáles han sido los resultados?

Palacio del Parlamento, 29 de julio de 2019 
Héctor Amelló Montiu, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputados GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment del pla 
de reducció de sorolls de la indústria paperera Hinojosa de Sarrià de 
Ter (Gironès)
314-05394/12

FORMULACIÓ: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 44317 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlamento
Héctor Amelló Montiu, diputado, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 
163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que 
les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
Referente a la contaminación acústica y malos olores que supuestamente ge-nera 

la empresa Papelera Hinojosa instalada en la localidad de Sarrià de Ter, en la que 
el Ayuntamiento ha impuesto varias sanciones al Grupo Hinojosa por el incumpli-
miento de la Ordenanza de Ruidos después de tomar medidas y comprobar que se 
superaban los decibelios permitidos.

1. ¿Qué controles de seguimiento ha realizado la Generalitat sobre la aplicación 
del plan de reducción de ruidos?

2. ¿Se están cumpliendo las acciones previstas en el plan?
3. En caso afirmativo, ¿Cuáles son las conclusiones que se han extraído de cada 

uno de los controles?

Palacio del Parlamento, 29 de julio de 2019 
Héctor Amelló Montiu, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputados GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
millorar la qualitat de l’aire a Sarrià de Ter (Gironès)
314-05395/12

FORMULACIÓ: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 44318 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlamento
Héctor Amelló Montiu, diputado, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 
163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que 
les sea contestada con respuesta escrita.
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Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
Referente a la contaminación acústica y malos olores que supuestamente genera 

la empresa Papelera Hinojosa instalada en la localidad de Sarrià de Ter, en la que 
el Ayuntamiento ha impuesto varias sanciones al Grupo Hinojosa por el incumpli-
miento de la Ordenanza de Ruidos después de tomar medidas y comprobar que se 
superaban los decibelios permitidos.

1. ¿Se han tomando medidas para mejorar la calidad del aire en la localidad de 
Sarrià de Ter?

Palacio del Parlamento, 29 de julio de 2019 
Héctor Amelló Montiu, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputados GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possible relació 
entre la contaminació del riu Ter al pas per Sarrià de Ter (Gironès) i 
l’activitat de la indústria paperera Hinojosa
314-05396/12

FORMULACIÓ: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 44319 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlamento
Héctor Amelló Montiu, diputado, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 
163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que 
les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
Referente a la contaminación acústica y malos olores que supuestamente genera 

la empresa Papelera Hinojosa instalada en la localidad de Sarrià de Ter, en la que 
el Ayuntamiento ha impuesto varias sanciones al Grupo Hinojosa por el incumpli-
miento de la Ordenanza de Ruidos después de tomar medidas y comprobar que se 
superaban los decibelios permitidos.

1. En base a los datos de las estaciones de control de la contaminación ambiental 
de la zona, ¿ Existen evidencias para descartar o confirmar que los contaminantes 
proceden de esta industria papelera?

Palacio del Parlamento, 29 de julio de 2019 
Héctor Amelló Montiu, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputados GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possible relació 
entre la qualitat de l’aire a Sarrià de Ter (Gironès) i l’activitat de la 
indústria paperera Hinojosa
314-05397/12

FORMULACIÓ: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 44320 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlamento
Héctor Amelló Montiu, diputado, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 
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163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que 
les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
Referente a la contaminación acústica y malos olores que supuestamente genera 

la empresa Papelera Hinojosa instalada en la localidad de Sarrià de Ter, en la que el 
Ayuntamientode la localida, ha impuesto varias sanciones al Grupo Hinojosa por el 
incumplimiento de la Ordenanza de Ruidos después de tomar medidas y comprobar 
que se superaban los decibelios permitidos.

1. ¿Qué estudios ha realizado la Generalitat sobre la calidad del aire de Sarrià 
de Ter?

2. ¿Qué conclusiones se pueden extraer en relación al nivel de contaminantes que 
pudieran estar relacionados con la actividad industrial?

Palacio del Parlamento, 29 de julio de 2019 
Héctor Amelló Montiu, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputados GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
públiques d’ensenyaments artístics superiors de dansa ofertes del 
2010 ençà
314-05398/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, JUNTAMENT AMB DOS 

ALTRES DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 44321 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, diputada, Héctor Amelló Montiu, diputado, Sonia 

Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que 
establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la si-
guiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a y a su grupo parlamentario: 
Referente a la enseñanzas artísticas superiores de danza, 
1. ¿Cuántas plazas públicas de Enseñanzas artísticas superiores de danza, se 

ofertaron entre los años 2010 y 2019?

Palacio del Parlamento, 29 de julio de 2019 
Maialen Fernández Cabezas, Héctor Amelló Montiu, Sonia Sierra Infante, di-

putados GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
privades d’ensenyaments artístics superiors de dansa del 2010 
ofertes ençà
314-05399/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, JUNTAMENT AMB DOS 

ALTRES DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 44322 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, diputada, Héctor Amelló Montiu, diputado, Sonia 

Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que 
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establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la si-
guiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a y a su grupo parlamentario: 
Referente a la enseñanzas artísticas superiores de danza,
– ¿Cuántas plazas privadas de Enseñanzas artísticas superiores de danza, se 

ofertaron entre los años 2010 y 2019?

Palacio del Parlamento, 29 de julio de 2019 
Maialen Fernández Cabezas, Héctor Amelló Montiu, Sonia Sierra Infante, di-

putados GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels 
ensenyaments artístics superiors de dansa en centres públics del 
2010 ençà
314-05400/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, JUNTAMENT AMB DOS 

ALTRES DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 44323 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, diputada, Héctor Amelló Montiu, diputado, Sonia 

Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que 
establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la si-
guiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a y a su grupo parlamentario: 
Referente a la enseñanzas artísticas superiores de danza,
– ¿Cuál ha sido y es actualmente el coste de la matrícula o de los créditos en es-

tas escuelas públicas entre los años 2010 y 2019?

Palacio del Parlamento, 29 de julio de 2019 
Maialen Fernández Cabezas, Héctor Amelló Montiu, Sonia Sierra Infante, di-

putados GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sol·licituds per a estudiar ensenyaments artístics superiors de dansa 
en centres públics del 2010 ençà
314-05401/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, JUNTAMENT AMB DOS 

ALTRES DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 44324 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, diputada, Héctor Amelló Montiu, diputado, Sonia 

Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que 
establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la si-
guiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
Referente a las enseñanzas artísticas superiores de danza, 
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– ¿Cuántas solicitudes para las escuelas públicas se han recibido anualmente, 
para cursar estos estudios en el período 2010 y 2019?

Palacio del Parlamento, 29 de julio de 2019 
Maialen Fernández Cabezas, Héctor Amelló Montiu, Sonia Sierra Infante, di-

putados GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sol·licituds per a estudiar ensenyaments artístics superiors de dansa 
en centres privats del 2010 ençà
314-05402/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, JUNTAMENT AMB DOS 

ALTRES DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 44325 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, diputada, Héctor Amelló Montiu, diputado, Sonia 

Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que 
establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la si-
guiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
Referente a las enseñanzas artísticas superiores de danza,
– ¿Cuántas solicitudes para las escuelas privadas se han recibido anualmente, 

para cursar estos estudios en el período 2010 y 2019?

Palacio del Parlamento, 29 de julio de 2019 
Maialen Fernández Cabezas, Héctor Amelló Montiu, Sonia Sierra Infante, di-

putados GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri per a 
determinar l’accés de les entitats de foment de la llengua catalana a 
la desgravació fiscal per les donacions de socis i particulars
314-05403/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 44345 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlamento
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Visto la Resolución CLT/2143/2019, de 18 de julio, sobre el Censo de entidades 
de fomento de la lengua catalana.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el criterio utilizado por el Govern de la Generalitat, para determinar 

qué entidades de fomento del catalán pueden acceder a la desgravación fiscal por las 
donaciones que reciben de sus socios y de otros particulares?

Palacio del Parlamento, 2 de agosto de 2019 
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la causa de 
l’increment del nombre d’entitats de foment de la llengua catalana 
que han pogut accedir a la desgravació fiscal
314-05404/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 44346 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlamento
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Visto la Resolución CLT/2143/2019, de 18 de julio, sobre el Censo de entidades 
de fomento de la lengua catalana.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál ha sido el cambio de criterio por parte del Govern de la Generalitat que 

ha propiciado que se triplique el número de entidades que pueden acogerse a la des-
gravación fiscal por el fomento de la lengua catalana?

Palacio del Parlamento, 2 de agosto de 2019 
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’exclusió de la 
Fundació Privada Resilis del cens d’entitats de foment de la llengua 
catalana
314-05405/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 44347 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlamento
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Visto la Resolución CLT/2143/2019, de 18 de julio, sobre el Censo de entidades 
de fomento de la lengua catalana.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– Dado que la Fundació Privada Resilis, está siendo investigada por presuntos 

actos de corrupción, ¿Se tomarán medidas para la exclusión de esta entidad del cen-
so de entidades de fomento de la lengua catalana?

Palacio del Parlamento, 2 de agosto de 2019 
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el càlcul de l’import 
total de la desgravació fiscal de les entitats de foment de la llengua 
catalana per les donacions rebudes de socis i particulars
314-05406/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 44348 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlamento
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Visto la Resolución CLT/2143/2019, de 18 de julio, sobre el Censo de entidades 
de fomento de la lengua catalana.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Se ha calculado el importe total que dejan de ingresar a las arcas públicas por 

los beneficios fiscales que se conceden a las donaciones a estas entidades?

Palacio del Parlamento, 2 de agosto de 2019 
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre classificació 
registral de l’Associació de Foment de Caixa de la Solidaritat
314-05407/12

FORMULACIÓ: JOSÉ MARÍA CANO NAVARRO, DEL GP CS

Reg. 44386 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
José María Cano Navarro, diputat 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.

En relació a l’Associació de Foment de Caixa de la Solidaritat, inscrita al Re-
gistre de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat amb 
número de registre 64157 (segons les seves pròpies dades).

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– En quin tipus d’entitat està considerada l’Associació de Foment de Caixa de la 

Solidaritat segons l’òrgan gestor del Registre d’entitats? Quines són les seves classi-
ficacions general i específica?

– Quina entitat o entitats són les titulars d’aquesta associació?

Palau del Parlament, 6 d’agost de 2019
José María Cano Navarro, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre dels donatius a 
l’Associació de Foment de Caixa de la Solidaritat
314-05408/12

FORMULACIÓ: JOSÉ MARÍA CANO NAVARRO, DEL GP CS

Reg. 44387 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
José María Cano Navarro, diputat 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.

En relació a les donacions rebudes per part de l’Associació de Foment de Caixa 
de la Solidaritat, i les donacions que aquesta entitat fa a terceres persones.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la tributació autonòmica que s’aplica a les donacions que rep l’Associ-

ació de Foment de Caixa de la Solidaritat i que aquesta entrega a terceres persones? 
Quin tipus d’impost sobre donacions s’està aplicant? Existeix algun tipus d’exemp-
ció o bonificació en aquest impost o qualsevol altre tribut relacionat amb aquesta 
entitat? Quina ha estat la recaptació fins a la data per aquest concepte tant de l’entitat 
com dels seus beneficiaris?

Palau del Parlament, 6 d’agost de 2019
José María Cano Navarro, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el control de l’origen 
dels donatius a l’Associació de Foment de Caixa de la Solidaritat
314-05409/12

FORMULACIÓ: JOSÉ MARÍA CANO NAVARRO, DEL GP CS

Reg. 44388 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
José María Cano Navarro, diputat 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.

Atès que les donacions relacionades amb entitats classificades com d’interès ge-
neral tenen avantatges fiscals, que no tenen altres donacions de caràcter privat, i que 
aquesta circumstància s’ha aprofitat en alguns casos en l’àmbit del blanqueig de ca-
pitals, incloent casos de corrupció política (cas 3%, cas Pujol, etc.).

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Està fent el Govern algun tipus de control sobre l’origen del capital de les do-

nacions rebudes per alguns polítics per part de l’Associació de Foment de Caixa de 
la Solidaritat? I dels fons que rep aquesta mateixa associació per part de particulars 
i altres entitats?

Palau del Parlament, 6 d’agost de 2019
José María Cano Navarro, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la nova seu a 
l’Alguer de l’Institut d’Estudis Catalans
314-05410/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 44405 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
Sonia Sierra Infante, 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.

Segons la comunicació apareguda al web de l’Institut d’Estudis Catalans, aquest 
organisme té una nova seu al Palau Serra de l’Alguer.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En quin règim està aquesta seu? L’edifici és comprat o de lloguer? Per part de 

quina entitat?

Palau del Parlament, 7 d’agost de 2019
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca de 
publicació dels informes trimestrals dels fluxos de mercaderies entre 
Catalunya i la resta d’Espanya del 2018 ençà
314-05411/12

FORMULACIÓ: JOSÉ MARÍA CANO NAVARRO, DEL GP CS

Reg. 44406 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
José María Cano Navarro, diputat 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 aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el motiu pel qual no es publiquen els informes trimestrals dels fluxos 

de mercaderies de Catalunya amb la resta d’Espanya (C-intereg) al web del Depar-
tament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda des del primer trimestre de 
2018?

Palau del Parlament, 2 d’agost de 2019
José María Cano Navarro, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda oficial del 
viatge al Japó de la consellera d’Empresa i Coneixement
314-05412/12

FORMULACIÓ: MARTÍ PACHAMÉ BARRERA, DEL GP CS

Reg. 44407 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
Martí Pachamé Barrera diputat 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.



BOPC 407
6 de setembre de 2019

3.25.15. Preguntes per escrit 98

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Amb referència al viatge oficial al Japó realitzat per la consellera d’Empresa  

i Coneixement, Sra. Àngels Chacón, 
1. Quina ha estat l’agenda oficial i l’objectiu i les previsions del viatge?

Palau del Parlament, 12 d’agost de 2019
Martí Pachamé Barrera, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acompanyants 
de la consellera d’Empresa i Coneixement en el viatge al Japó
314-05413/12

FORMULACIÓ: MARTÍ PACHAMÉ BARRERA, DEL GP CS

Reg. 44408 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
Marti Pachamé Barrera, diputat 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 aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Amb referència al viatge oficial al Japó realitzat per la consellera d’Empresa  

i Coneixement, Sra. Àngels Chacón,
1. Quin ha estat el seguici que ha acompanyat a la consellera Sra. Chacón?
2. Quina o quines han estat les seves funcions i objectius de l’acompanyament?

Palau del Parlament, 12 d’agost de 2019
Martí Pachamé Barrera, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge al 
Japó de la consellera d’Empresa i Coneixement
314-05414/12

FORMULACIÓ: MARTÍ PACHAMÉ BARRERA, DEL GP CS

Reg. 44409 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
Martí Pachamé Barrera, diputat 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 aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Amb referència al viatge oficial al Japó realitzat per la consellera d’Empresa  

i Coneixement, Sra. Àngels Chacón,
1. Quin és el cost desglossat del viatge oficial al Japó de la consellera Sra. 

Chacón, i el seu seguici?

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2019
Martí Pachamé Barrera, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el balanç del viatge 
al Japó de la consellera d’Empresa i Coneixement
314-05415/12

FORMULACIÓ: MARTÍ PACHAMÉ BARRERA, DEL GP CS

Reg. 44410 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
Martí Pachamé Barrera, diputat 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 aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Amb referència al viatge oficial al Japó realitzat per la consellera d’Empresa  

i Coneixement, Sra. Àngels Chacón,
1. Quines han estat les entrevistes, reunions i fites assolides en el viatge?
2. Quina ha estat l’avaluació i percentatge de compliment respecte de les expec-

tatives inicials previstes?

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2019
Martí Pachamé Barrera, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes de 
la consellera d’Empresa i Coneixement amb la direcció de Nissan 
durant el viatge al Japó
314-05416/12

FORMULACIÓ: MARTÍ PACHAMÉ BARRERA, DEL GP CS

Reg. 44411 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
Martí Pachamé Barrera, diputat 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 aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Amb referència al viatge oficial al Japó realitzat per la consellera d’Empresa  

i Coneixement, Sra. Àngels Chacón,
1. S’han mantingut contactes amb la direcció de Nissan Motor Company Limited?
2. En cas afirmatiu, quines són les conclusions obtingudes?

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2019
Martí Pachamé Barrera, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions fetes 
durant el viatge al Japó per la consellera d’Empresa i Coneixement 
perquè part de la producció automobilística de Nissan es traslladi a 
Catalunya
314-05417/12

FORMULACIÓ: MARTÍ PACHAMÉ BARRERA, DEL GP CS

Reg. 44412 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
Martí Pachamé Barrera, diputat 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 aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Amb referència al viatge oficial al Japó realitzat per la consellera d’Empresa  

i Coneixement, Sra. Àngels Chacón,
1. S’ha fet alguna gestió per portar a Catalunya part de la producció de l’automò-

bil elèctric Nissan Leaf, que en l’actualitat es construeix al Regnet Unit?
2. S’ha fet alguna gestió per portar part de la producció automobilística que té la 

multinacional al Regne Unit, i que pot quedar compromesa pel Brexit?

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2019
Martí Pachamé Barrera, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’un 
viatge oficial del president de la Generalitat al Japó per reunir-se 
amb la direcció de Nissan
314-05418/12

FORMULACIÓ: MARTÍ PACHAMÉ BARRERA, DEL GP CS

Reg. 44413 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
Martí Pachamé Barrera, diputat 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 aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Amb referència al viatge oficial al Japó realitzat per la consellera d’Empresa  

i Coneixement, Sra. Àngels Chacón,
1. Es té previsió d’un altre viatge oficial al Japó per part del President del Govern 

de la Generalitat, Sr. Torra per reunir-se amb la direcció de l’empresa Nissan Motor 
Company Limited?

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2019
Martí Pachamé Barrera, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’organització de 
festes aquàtiques privades en espais protegits de la Costa Brava
314-05419/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 44436 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

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.

L’entitat ecologista Salvem el Golfet ha denunciat l’organització d’una festa pri-
vada d’alcohol amb una quarantena d’embarcacions a la zona protegida de la cala 
d’en Massoni, entre Palafrugell i Mont-ras, dissabte passat, 10 d’agost. La festa 
s’hauria organitzat a través de les xarxes socials a la cala situada al sector de cap 
Roig i sense notificar res a les administracions locals. Segons la presidenta de l’asso-
ciació Salvem el Golfet, Margarita Riera, no és la primera vegada que es produeixen 
els fets. De fet, el grup ecologista recorda que el juliol de l’any passat ja hi va haver 
una festa a la mateixa cala i l’entitat va entrar dues peticions als Ajuntaments de Pa-
lafrugell i Mont-ras amb les mateixes demandes.

En aquest sentit, la plataforma ha denunciant la concentració d’embarcacions per 
organització de festes i demanant que es col·loquin boies per delimitar l’entrada de 
la cala. El subdelegat del Govern espanyol a Girona, Albert Bramon, ha anunciat 
aquesta setmana un acord amb l’Ajuntament de Palafrugell i Mont-ras per col·locar 
boies ecològiques de fondeig a les cales d’en Massoni i de la Banyera de la Russa, a 
la zona de cap Roig, que hauria de permetre actuar a la Guardia Civil.

Salvem el Golfet ha recordat que l’entorn compta amb la màxima protecció am-
biental, patrimonial i paisatgística, ja que forma part del Pla d’Espais d’Interès Na-
tural (PEIN) i del Pla de Gestió de l’Espai d’Interès Natural (EIN) de Castell-Cap 
Roig pel que fa a l’àmbit terrestre i marítim. D’altra banda, l’entitat va compartir 
per les xarxes socials la denúncia que va fer una banyista sobre l’organització d’una 
festa en el mateix espai el 13 de juliol. «Tenien un grup electrogen i dos altaveus 
repartits per la cala. Aquest tipus d’activitats suposen un risc important per a zo-
nes ambientalment protegides i tenen una alta capacitat de malmetre el fons marí 
d’aquests espais protegits.

El grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem té constància que aquests 
esdeveniments s’estan produint en altres indrets protegits de la Costa Brava, concre-
tament al Parc Natural del Cap de Creus, a la Cala Galera, on s’han realitzat festes 
a la platja amb persones que havien arribat en diverses embarcacions.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Té constància el Departament de Territori i Sostenibilitat d’aquests esdeveni-

ments?
Palau del Parlament, 14 d’agost de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les denúncies de 
la plataforma Salvem el Golfet amb relació a la celebració de festes 
aquàtiques privades en espais protegits de la Costa Brava
314-05420/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 44437 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

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.

L’entitat ecologista Salvem el Golfet ha denunciat l’organització d’una festa pri-
vada d’alcohol amb una quarantena d’embarcacions a la zona protegida de la cala 
d’en Massoni, entre Palafrugell i Mont-ras, dissabte passat, 10 d’agost. La festa 
s’hauria organitzat a través de les xarxes socials a la cala situada al sector de cap 
Roig i sense notificar res a les administracions locals. Segons la presidenta de l’asso-
ciació Salvem el Golfet, Margarita Riera, no és la primera vegada que es produeixen 
els fets. De fet, el grup ecologista recorda que el juliol de l’any passat ja hi va haver 
una festa a la mateixa cala i l’entitat va entrar dues peticions als Ajuntaments de Pa-
lafrugell i Mont-ras amb les mateixes demandes.

En aquest sentit, la plataforma ha denunciant la concentració d’embarcacions per 
organització de festes i demanant que es col·loquin boies per delimitar l’entrada de 
la cala. El subdelegat del Govern espanyol a Girona, Albert Bramon, ha anunciat 
aquesta setmana un acord amb l’Ajuntament de Palafrugell i Mont-ras per col·locar 
boies ecològiques de fondeig a les cales d’en Massoni i de la Banyera de la Russa, a 
la zona de cap Roig, que hauria de permetre actuar a la Guardia Civil.

Salvem el Golfet ha recordat que l’entorn compta amb la màxima protecció am-
biental, patrimonial i paisatgística, ja que forma part del Pla d’Espais d’Interès Na-
tural (PEIN) i del Pla de Gestió de l’Espai d’Interès Natural (EIN) de Castell-Cap 
Roig pel que fa a l’àmbit terrestre i marítim. D’altra banda, l’entitat va compartir 
per les xarxes socials la denúncia que va fer una banyista sobre l’organització d’una 
festa en el mateix espai el 13 de juliol. «Tenien un grup electrogen i dos altaveus 
repartits per la cala. Aquest tipus d’activitats suposen un risc important per a zo-
nes ambientalment protegides i tenen una alta capacitat de malmetre el fons marí 
d’aquests espais protegits.

El grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem té constància que aquests 
esdeveniments s’estan produint en altres indrets protegits de la Costa Brava, concre-
tament al Parc Natural del Cap de Creus, a la Cala Galera, on s’han realitzat festes 
a la platja amb persones que havien arribat en diverses embarcacions.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Coneix el Departament de Territori i Sostenibilitat les denúncies de la plata-

forma Salvem el Golfet sobre aquestes festes privades aquàtiques celebrades de de 
l’estiu passat?

Palau del Parlament, 14 d’agost de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb 
la plataforma Salvem el Golfet amb relació a la celebració de festes 
aquàtiques privades en espais protegits de la Costa Brava
314-05421/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 44438 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

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.

L’entitat ecologista Salvem el Golfet ha denunciat l’organització d’una festa pri-
vada d’alcohol amb una quarantena d’embarcacions a la zona protegida de la cala 
d’en Massoni, entre Palafrugell i Mont-ras, dissabte passat, 10 d’agost. La festa 
s’hauria organitzat a través de les xarxes socials a la cala situada al sector de cap 
Roig i sense notificar res a les administracions locals. Segons la presidenta de l’asso-
ciació Salvem el Golfet, Margarita Riera, no és la primera vegada que es produeixen 
els fets. De fet, el grup ecologista recorda que el juliol de l’any passat ja hi va haver 
una festa a la mateixa cala i l’entitat va entrar dues peticions als Ajuntaments de Pa-
lafrugell i Mont-ras amb les mateixes demandes.

En aquest sentit, la plataforma ha denunciant la concentració d’embarcacions per 
organització de festes i demanant que es col·loquin boies per delimitar l’entrada de 
la cala. El subdelegat del Govern espanyol a Girona, Albert Bramon, ha anunciat 
aquesta setmana un acord amb l’Ajuntament de Palafrugell i Mont-ras per col·locar 
boies ecològiques de fondeig a les cales d’en Massoni i de la Banyera de la Russa, a 
la zona de cap Roig, que hauria de permetre actuar a la Guardia Civil.

Salvem el Golfet ha recordat que l’entorn compta amb la màxima protecció am-
biental, patrimonial i paisatgística, ja que forma part del Pla d’Espais d’Interès Na-
tural (PEIN) i del Pla de Gestió de l’Espai d’Interès Natural (EIN) de Castell-Cap 
Roig pel que fa a l’àmbit terrestre i marítim. D’altra banda, l’entitat va compartir 
per les xarxes socials la denúncia que va fer una banyista sobre l’organització d’una 
festa en el mateix espai el 13 de juliol. «Tenien un grup electrogen i dos altaveus 
repartits per la cala. Aquest tipus d’activitats suposen un risc important per a zo-
nes ambientalment protegides i tenen una alta capacitat de malmetre el fons marí 
d’aquests espais protegits.

El grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem té constància que aquests 
esdeveniments s’estan produint en altres indrets protegits de la Costa Brava, concre-
tament al Parc Natural del Cap de Creus, a la Cala Galera, on s’han realitzat festes 
a la platja amb persones que havien arribat en diverses embarcacions.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– S’ha reunit el Departament de Territori i Sostenibilitat amb la Plataforma Sal-

vem el Golfet?

Palau del Parlament, 14 d’agost de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb 
els ajuntaments del Baix Empordà de Palafrugell i de Mont-ras amb 
relació a la celebració de festes aquàtiques privades en espais 
protegits de la Costa Brava
314-05422/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 44439 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

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.

L’entitat ecologista Salvem el Golfet ha denunciat l’organització d’una festa pri-
vada d’alcohol amb una quarantena d’embarcacions a la zona protegida de la cala 
d’en Massoni, entre Palafrugell i Mont-ras, dissabte passat, 10 d’agost. La festa 
s’hauria organitzat a través de les xarxes socials a la cala situada al sector de cap 
Roig i sense notificar res a les administracions locals. Segons la presidenta de l’asso-
ciació Salvem el Golfet, Margarita Riera, no és la primera vegada que es produeixen 
els fets. De fet, el grup ecologista recorda que el juliol de l’any passat ja hi va haver 
una festa a la mateixa cala i l’entitat va entrar dues peticions als Ajuntaments de Pa-
lafrugell i Mont-ras amb les mateixes demandes.

En aquest sentit, la plataforma ha denunciant la concentració d’embarcacions per 
organització de festes i demanant que es col·loquin boies per delimitar l’entrada de 
la cala. El subdelegat del Govern espanyol a Girona, Albert Bramon, ha anunciat 
aquesta setmana un acord amb l’Ajuntament de Palafrugell i Mont-ras per col·locar 
boies ecològiques de fondeig a les cales d’en Massoni i de la Banyera de la Russa, a 
la zona de cap Roig, que hauria de permetre actuar a la Guardia Civil.

Salvem el Golfet ha recordat que l’entorn compta amb la màxima protecció am-
biental, patrimonial i paisatgística, ja que forma part del Pla d’Espais d’Interès Na-
tural (PEIN) i del Pla de Gestió de l’Espai d’Interès Natural (EIN) de Castell-Cap 
Roig pel que fa a l’àmbit terrestre i marítim. D’altra banda, l’entitat va compartir 
per les xarxes socials la denúncia que va fer una banyista sobre l’organització d’una 
festa en el mateix espai el 13 de juliol. «Tenien un grup electrogen i dos altaveus 
repartits per la cala. Aquest tipus d’activitats suposen un risc important per a zo-
nes ambientalment protegides i tenen una alta capacitat de malmetre el fons marí 
d’aquests espais protegits.

El grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem té constància que aquests 
esdeveniments s’estan produint en altres indrets protegits de la Costa Brava, concre-
tament al Parc Natural del Cap de Creus, a la Cala Galera, on s’han realitzat festes 
a la platja amb persones que havien arribat en diverses embarcacions.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– S’ha reunit el Departament de Territori i Sostenibilitat amb els Ajuntaments de 

Palafrugell i Mont-Ras per tractar aquesta problemàtica?

Palau del Parlament, 14 d’agost de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la legalitat de la 
celebració de festes aquàtiques privades en espais protegits de la 
Costa Brava
314-05423/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 44440 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

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.

L’entitat ecologista Salvem el Golfet ha denunciat l’organització d’una festa pri-
vada d’alcohol amb una quarantena d’embarcacions a la zona protegida de la cala 
d’en Massoni, entre Palafrugell i Mont-ras, dissabte passat, 10 d’agost. La festa 
s’hauria organitzat a través de les xarxes socials a la cala situada al sector de cap 
Roig i sense notificar res a les administracions locals. Segons la presidenta de l’asso-
ciació Salvem el Golfet, Margarita Riera, no és la primera vegada que es produeixen 
els fets. De fet, el grup ecologista recorda que el juliol de l’any passat ja hi va haver 
una festa a la mateixa cala i l’entitat va entrar dues peticions als Ajuntaments de Pa-
lafrugell i Mont-ras amb les mateixes demandes.

En aquest sentit, la plataforma ha denunciant la concentració d’embarcacions per 
organització de festes i demanant que es col·loquin boies per delimitar l’entrada de 
la cala. El subdelegat del Govern espanyol a Girona, Albert Bramon, ha anunciat 
aquesta setmana un acord amb l’Ajuntament de Palafrugell i Mont-ras per col·locar 
boies ecològiques de fondeig a les cales d’en Massoni i de la Banyera de la Russa, a 
la zona de cap Roig, que hauria de permetre actuar a la Guardia Civil.

Salvem el Golfet ha recordat que l’entorn compta amb la màxima protecció am-
biental, patrimonial i paisatgística, ja que forma part del Pla d’Espais d’Interès Na-
tural (PEIN) i del Pla de Gestió de l’Espai d’Interès Natural (EIN) de Castell-Cap 
Roig pel que fa a l’àmbit terrestre i marítim. D’altra banda, l’entitat va compartir 
per les xarxes socials la denúncia que va fer una banyista sobre l’organització d’una 
festa en el mateix espai el 13 de juliol. «Tenien un grup electrogen i dos altaveus 
repartits per la cala. Aquest tipus d’activitats suposen un risc important per a zo-
nes ambientalment protegides i tenen una alta capacitat de malmetre el fons marí 
d’aquests espais protegits.

El grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem té constància que aquests 
esdeveniments s’estan produint en altres indrets protegits de la Costa Brava, concre-
tament al Parc Natural del Cap de Creus, a la Cala Galera, on s’han realitzat festes 
a la platja amb persones que havien arribat en diverses embarcacions.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Considera el Departament de Territori i Sostenibilitat que aquestes activitats 

són legals?

Palau del Parlament, 14 d’agost de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el risc ambiental de 
la celebració de festes aquàtiques privades en espais protegits de la 
Costa Brava
314-05424/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 44441 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

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.

L’entitat ecologista Salvem el Golfet ha denunciat l’organització d’una festa pri-
vada d’alcohol amb una quarantena d’embarcacions a la zona protegida de la cala 
d’en Massoni, entre Palafrugell i Mont-ras, dissabte passat, 10 d’agost. La festa 
s’hauria organitzat a través de les xarxes socials a la cala situada al sector de cap 
Roig i sense notificar res a les administracions locals. Segons la presidenta de l’asso-
ciació Salvem el Golfet, Margarita Riera, no és la primera vegada que es produeixen 
els fets. De fet, el grup ecologista recorda que el juliol de l’any passat ja hi va haver 
una festa a la mateixa cala i l’entitat va entrar dues peticions als Ajuntaments de Pa-
lafrugell i Mont-ras amb les mateixes demandes.

En aquest sentit, la plataforma ha denunciant la concentració d’embarcacions per 
organització de festes i demanant que es col·loquin boies per delimitar l’entrada de 
la cala. El subdelegat del Govern espanyol a Girona, Albert Bramon, ha anunciat 
aquesta setmana un acord amb l’Ajuntament de Palafrugell i Mont-ras per col·locar 
boies ecològiques de fondeig a les cales d’en Massoni i de la Banyera de la Russa, a 
la zona de cap Roig, que hauria de permetre actuar a la Guardia Civil.

Salvem el Golfet ha recordat que l’entorn compta amb la màxima protecció am-
biental, patrimonial i paisatgística, ja que forma part del Pla d’Espais d’Interès Na-
tural (PEIN) i del Pla de Gestió de l’Espai d’Interès Natural (EIN) de Castell-Cap 
Roig pel que fa a l’àmbit terrestre i marítim. D’altra banda, l’entitat va compartir 
per les xarxes socials la denúncia que va fer una banyista sobre l’organització d’una 
festa en el mateix espai el 13 de juliol. «Tenien un grup electrogen i dos altaveus 
repartits per la cala. Aquest tipus d’activitats suposen un risc important per a zo-
nes ambientalment protegides i tenen una alta capacitat de malmetre el fons marí 
d’aquests espais protegits.

El grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem té constància que aquests 
esdeveniments s’estan produint en altres indrets protegits de la Costa Brava, concre-
tament al Parc Natural del Cap de Creus, a la Cala Galera, on s’han realitzat festes 
a la platja amb persones que havien arribat en diverses embarcacions.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Considera el Departament de Territori i Sostenibilitat tenen risc ambiental per 

aquests espais protegits?

Palau del Parlament, 14 d’agost de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ànim de lucre dels 
organitzadors de festes aquàtiques privades en espais protegits de la 
Costa Brava
314-05425/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 44442 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

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.

L’entitat ecologista Salvem el Golfet ha denunciat l’organització d’una festa pri-
vada d’alcohol amb una quarantena d’embarcacions a la zona protegida de la cala 
d’en Massoni, entre Palafrugell i Mont-ras, dissabte passat, 10 d’agost. La festa 
s’hauria organitzat a través de les xarxes socials a la cala situada al sector de cap 
Roig i sense notificar res a les administracions locals. Segons la presidenta de l’asso-
ciació Salvem el Golfet, Margarita Riera, no és la primera vegada que es produeixen 
els fets. De fet, el grup ecologista recorda que el juliol de l’any passat ja hi va haver 
una festa a la mateixa cala i l’entitat va entrar dues peticions als Ajuntaments de Pa-
lafrugell i Mont-ras amb les mateixes demandes.

En aquest sentit, la plataforma ha denunciant la concentració d’embarcacions per 
organització de festes i demanant que es col·loquin boies per delimitar l’entrada de 
la cala. El subdelegat del Govern espanyol a Girona, Albert Bramon, ha anunciat 
aquesta setmana un acord amb l’Ajuntament de Palafrugell i Mont-ras per col·locar 
boies ecològiques de fondeig a les cales d’en Massoni i de la Banyera de la Russa, a 
la zona de cap Roig, que hauria de permetre actuar a la Guardia Civil.

Salvem el Golfet ha recordat que l’entorn compta amb la màxima protecció am-
biental, patrimonial i paisatgística, ja que forma part del Pla d’Espais d’Interès Na-
tural (PEIN) i del Pla de Gestió de l’Espai d’Interès Natural (EIN) de Castell-Cap 
Roig pel que fa a l’àmbit terrestre i marítim. D’altra banda, l’entitat va compartir 
per les xarxes socials la denúncia que va fer una banyista sobre l’organització d’una 
festa en el mateix espai el 13 de juliol. «Tenien un grup electrogen i dos altaveus 
repartits per la cala. Aquest tipus d’activitats suposen un risc important per a zo-
nes ambientalment protegides i tenen una alta capacitat de malmetre el fons marí 
d’aquests espais protegits.

El grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem té constància que aquests 
esdeveniments s’estan produint en altres indrets protegits de la Costa Brava, concre-
tament al Parc Natural del Cap de Creus, a la Cala Galera, on s’han realitzat festes 
a la platja amb persones que havien arribat en diverses embarcacions.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Té constància el Departament de Territori i Sostenibilitat que aquestes activi-

tats tinguin ànim de lucre?

Palau del Parlament, 14 d’agost de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les responsabilitats 
empresarials en l’organització de festes aquàtiques privades en 
espais protegits de la Costa Brava
314-05426/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 44443 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

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.

L’entitat ecologista Salvem el Golfet ha denunciat l’organització d’una festa pri-
vada d’alcohol amb una quarantena d’embarcacions a la zona protegida de la cala 
d’en Massoni, entre Palafrugell i Mont-ras, dissabte passat, 10 d’agost. La festa 
s’hauria organitzat a través de les xarxes socials a la cala situada al sector de cap 
Roig i sense notificar res a les administracions locals. Segons la presidenta de l’asso-
ciació Salvem el Golfet, Margarita Riera, no és la primera vegada que es produeixen 
els fets. De fet, el grup ecologista recorda que el juliol de l’any passat ja hi va haver 
una festa a la mateixa cala i l’entitat va entrar dues peticions als Ajuntaments de Pa-
lafrugell i Mont-ras amb les mateixes demandes.

En aquest sentit, la plataforma ha denunciant la concentració d’embarcacions per 
organització de festes i demanant que es col·loquin boies per delimitar l’entrada de 
la cala. El subdelegat del Govern espanyol a Girona, Albert Bramon, ha anunciat 
aquesta setmana un acord amb l’Ajuntament de Palafrugell i Mont-ras per col·locar 
boies ecològiques de fondeig a les cales d’en Massoni i de la Banyera de la Russa, a 
la zona de cap Roig, que hauria de permetre actuar a la Guardia Civil.

Salvem el Golfet ha recordat que l’entorn compta amb la màxima protecció am-
biental, patrimonial i paisatgística, ja que forma part del Pla d’Espais d’Interès Na-
tural (PEIN) i del Pla de Gestió de l’Espai d’Interès Natural (EIN) de Castell-Cap 
Roig pel que fa a l’àmbit terrestre i marítim. D’altra banda, l’entitat va compartir 
per les xarxes socials la denúncia que va fer una banyista sobre l’organització d’una 
festa en el mateix espai el 13 de juliol. «Tenien un grup electrogen i dos altaveus 
repartits per la cala. Aquest tipus d’activitats suposen un risc important per a zo-
nes ambientalment protegides i tenen una alta capacitat de malmetre el fons marí 
d’aquests espais protegits.

El grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem té constància que aquests 
esdeveniments s’estan produint en altres indrets protegits de la Costa Brava, concre-
tament al Parc Natural del Cap de Creus, a la Cala Galera, on s’han realitzat festes 
a la platja amb persones que havien arribat en diverses embarcacions.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Té constància el Departament de Territori i Sostenibilitat si cap empresa orga-

nitza aquestes activitats?

Palau del Parlament, 14 d’agost de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llicència 
d’activitat per a la celebració de festes aquàtiques privades en 
espais protegits de la Costa Brava
314-05427/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 44444 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

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.

L’entitat ecologista Salvem el Golfet ha denunciat l’organització d’una festa pri-
vada d’alcohol amb una quarantena d’embarcacions a la zona protegida de la cala 
d’en Massoni, entre Palafrugell i Mont-ras, dissabte passat, 10 d’agost. La festa 
s’hauria organitzat a través de les xarxes socials a la cala situada al sector de cap 
Roig i sense notificar res a les administracions locals. Segons la presidenta de l’asso-
ciació Salvem el Golfet, Margarita Riera, no és la primera vegada que es produeixen 
els fets. De fet, el grup ecologista recorda que el juliol de l’any passat ja hi va haver 
una festa a la mateixa cala i l’entitat va entrar dues peticions als Ajuntaments de Pa-
lafrugell i Mont-ras amb les mateixes demandes.

En aquest sentit, la plataforma ha denunciant la concentració d’embarcacions per 
organització de festes i demanant que es col·loquin boies per delimitar l’entrada de 
la cala. El subdelegat del Govern espanyol a Girona, Albert Bramon, ha anunciat 
aquesta setmana un acord amb l’Ajuntament de Palafrugell i Mont-ras per col·locar 
boies ecològiques de fondeig a les cales d’en Massoni i de la Banyera de la Russa, a 
la zona de cap Roig, que hauria de permetre actuar a la Guardia Civil.

Salvem el Golfet ha recordat que l’entorn compta amb la màxima protecció am-
biental, patrimonial i paisatgística, ja que forma part del Pla d’Espais d’Interès Na-
tural (PEIN) i del Pla de Gestió de l’Espai d’Interès Natural (EIN) de Castell-Cap 
Roig pel que fa a l’àmbit terrestre i marítim. D’altra banda, l’entitat va compartir 
per les xarxes socials la denúncia que va fer una banyista sobre l’organització d’una 
festa en el mateix espai el 13 de juliol. «Tenien un grup electrogen i dos altaveus 
repartits per la cala. Aquest tipus d’activitats suposen un risc important per a zo-
nes ambientalment protegides i tenen una alta capacitat de malmetre el fons marí 
d’aquests espais protegits.

El grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem té constància que aquests 
esdeveniments s’estan produint en altres indrets protegits de la Costa Brava, concre-
tament al Parc Natural del Cap de Creus, a la Cala Galera, on s’han realitzat festes 
a la platja amb persones que havien arribat en diverses embarcacions.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Té constància el Departament de Territori i Sostenibilitat si aquestes festes pri-

vades aquàtiques disposen de llicència d’activitat?

Palau del Parlament, 14 d’agost de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la instal·lació a la 
platja de grups electrògens i altaveus per a la celebració de festes 
aquàtiques privades en espais protegits de la Costa Brava
314-05428/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 44445 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

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.

L’entitat ecologista Salvem el Golfet ha denunciat l’organització d’una festa pri-
vada d’alcohol amb una quarantena d’embarcacions a la zona protegida de la cala 
d’en Massoni, entre Palafrugell i Mont-ras, dissabte passat, 10 d’agost. La festa 
s’hauria organitzat a través de les xarxes socials a la cala situada al sector de cap 
Roig i sense notificar res a les administracions locals. Segons la presidenta de l’asso-
ciació Salvem el Golfet, Margarita Riera, no és la primera vegada que es produeixen 
els fets. De fet, el grup ecologista recorda que el juliol de l’any passat ja hi va haver 
una festa a la mateixa cala i l’entitat va entrar dues peticions als Ajuntaments de Pa-
lafrugell i Mont-ras amb les mateixes demandes.

En aquest sentit, la plataforma ha denunciant la concentració d’embarcacions per 
organització de festes i demanant que es col·loquin boies per delimitar l’entrada de 
la cala. El subdelegat del Govern espanyol a Girona, Albert Bramon, ha anunciat 
aquesta setmana un acord amb l’Ajuntament de Palafrugell i Mont-ras per col·locar 
boies ecològiques de fondeig a les cales d’en Massoni i de la Banyera de la Russa, a 
la zona de cap Roig, que hauria de permetre actuar a la Guardia Civil.

Salvem el Golfet ha recordat que l’entorn compta amb la màxima protecció am-
biental, patrimonial i paisatgística, ja que forma part del Pla d’Espais d’Interès Na-
tural (PEIN) i del Pla de Gestió de l’Espai d’Interès Natural (EIN) de Castell-Cap 
Roig pel que fa a l’àmbit terrestre i marítim. D’altra banda, l’entitat va compartir 
per les xarxes socials la denúncia que va fer una banyista sobre l’organització d’una 
festa en el mateix espai el 13 de juliol. «Tenien un grup electrogen i dos altaveus 
repartits per la cala. Aquest tipus d’activitats suposen un risc important per a zo-
nes ambientalment protegides i tenen una alta capacitat de malmetre el fons marí 
d’aquests espais protegits.

El grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem té constància que aquests 
esdeveniments s’estan produint en altres indrets protegits de la Costa Brava, concre-
tament al Parc Natural del Cap de Creus, a la Cala Galera, on s’han realitzat festes 
a la platja amb persones que havien arribat en diverses embarcacions.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Té coneixement el Departament de Territori i Sostenibilitat que en aquestes 

festes privades s’utilitzen grups electrògens i altaveus situats a platja?

Palau del Parlament, 14 d’agost de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els espais protegits 
de la Costa Brava afectats per la celebració de festes aquàtiques 
privades
314-05429/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 44446 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

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.

L’entitat ecologista Salvem el Golfet ha denunciat l’organització d’una festa pri-
vada d’alcohol amb una quarantena d’embarcacions a la zona protegida de la cala 
d’en Massoni, entre Palafrugell i Mont-ras, dissabte passat, 10 d’agost. La festa 
s’hauria organitzat a través de les xarxes socials a la cala situada al sector de cap 
Roig i sense notificar res a les administracions locals. Segons la presidenta de l’asso-
ciació Salvem el Golfet, Margarita Riera, no és la primera vegada que es produeixen 
els fets. De fet, el grup ecologista recorda que el juliol de l’any passat ja hi va haver 
una festa a la mateixa cala i l’entitat va entrar dues peticions als Ajuntaments de Pa-
lafrugell i Mont-ras amb les mateixes demandes.

En aquest sentit, la plataforma ha denunciant la concentració d’embarcacions per 
organització de festes i demanant que es col·loquin boies per delimitar l’entrada de 
la cala. El subdelegat del Govern espanyol a Girona, Albert Bramon, ha anunciat 
aquesta setmana un acord amb l’Ajuntament de Palafrugell i Mont-ras per col·locar 
boies ecològiques de fondeig a les cales d’en Massoni i de la Banyera de la Russa, a 
la zona de cap Roig, que hauria de permetre actuar a la Guardia Civil.

Salvem el Golfet ha recordat que l’entorn compta amb la màxima protecció am-
biental, patrimonial i paisatgística, ja que forma part del Pla d’Espais d’Interès Na-
tural (PEIN) i del Pla de Gestió de l’Espai d’Interès Natural (EIN) de Castell-Cap 
Roig pel que fa a l’àmbit terrestre i marítim. D’altra banda, l’entitat va compartir 
per les xarxes socials la denúncia que va fer una banyista sobre l’organització d’una 
festa en el mateix espai el 13 de juliol. «Tenien un grup electrogen i dos altaveus 
repartits per la cala. Aquest tipus d’activitats suposen un risc important per a zo-
nes ambientalment protegides i tenen una alta capacitat de malmetre el fons marí 
d’aquests espais protegits.

El grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem té constància que aquests 
esdeveniments s’estan produint en altres indrets protegits de la Costa Brava, concre-
tament al Parc Natural del Cap de Creus, a la Cala Galera, on s’han realitzat festes 
a la platja amb persones que havien arribat en diverses embarcacions.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Coneix el Departament de Territori i Sostenibilitat que aquestes festes privades 

s’estan organitzant en altres indrets protegits de la Costa Brava?

Palau del Parlament, 14 d’agost de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la celebració de 
festes aquàtiques privades a la cala Galera i altres cales protegides 
del Parc Natural del Cap de Creus
314-05430/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 44447 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

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.

L’entitat ecologista Salvem el Golfet ha denunciat l’organització d’una festa pri-
vada d’alcohol amb una quarantena d’embarcacions a la zona protegida de la cala 
d’en Massoni, entre Palafrugell i Mont-ras, dissabte passat, 10 d’agost. La festa 
s’hauria organitzat a través de les xarxes socials a la cala situada al sector de cap 
Roig i sense notificar res a les administracions locals. Segons la presidenta de l’asso-
ciació Salvem el Golfet, Margarita Riera, no és la primera vegada que es produeixen 
els fets. De fet, el grup ecologista recorda que el juliol de l’any passat ja hi va haver 
una festa a la mateixa cala i l’entitat va entrar dues peticions als Ajuntaments de Pa-
lafrugell i Mont-ras amb les mateixes demandes.

En aquest sentit, la plataforma ha denunciant la concentració d’embarcacions per 
organització de festes i demanant que es col·loquin boies per delimitar l’entrada de 
la cala. El subdelegat del Govern espanyol a Girona, Albert Bramon, ha anunciat 
aquesta setmana un acord amb l’Ajuntament de Palafrugell i Mont-ras per col·locar 
boies ecològiques de fondeig a les cales d’en Massoni i de la Banyera de la Russa, a 
la zona de cap Roig, que hauria de permetre actuar a la Guardia Civil.

Salvem el Golfet ha recordat que l’entorn compta amb la màxima protecció am-
biental, patrimonial i paisatgística, ja que forma part del Pla d’Espais d’Interès Na-
tural (PEIN) i del Pla de Gestió de l’Espai d’Interès Natural (EIN) de Castell-Cap 
Roig pel que fa a l’àmbit terrestre i marítim. D’altra banda, l’entitat va compartir 
per les xarxes socials la denúncia que va fer una banyista sobre l’organització d’una 
festa en el mateix espai el 13 de juliol. «Tenien un grup electrogen i dos altaveus 
repartits per la cala. Aquest tipus d’activitats suposen un risc important per a zo-
nes ambientalment protegides i tenen una alta capacitat de malmetre el fons marí 
d’aquests espais protegits.

El grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem té constància que aquests 
esdeveniments s’estan produint en altres indrets protegits de la Costa Brava, concre-
tament al Parc Natural del Cap de Creus, a la Cala Galera, on s’han realitzat festes 
a la platja amb persones que havien arribat en diverses embarcacions.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Té informació el Departament de Territori i Sostenibilitat que s’estan organit-

zant festes privades a cales protegides del Parc Natural del Cap de Creus, concreta-
ment a la Cala Galera?

Palau del Parlament, 14 d’agost de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
evitar la celebració de festes aquàtiques privades en espais protegits 
de la Costa Brava
314-05431/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 44448 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

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.

L’entitat ecologista Salvem el Golfet ha denunciat l’organització d’una festa pri-
vada d’alcohol amb una quarantena d’embarcacions a la zona protegida de la cala 
d’en Massoni, entre Palafrugell i Mont-ras, dissabte passat, 10 d’agost. La festa 
s’hauria organitzat a través de les xarxes socials a la cala situada al sector de cap 
Roig i sense notificar res a les administracions locals. Segons la presidenta de l’asso-
ciació Salvem el Golfet, Margarita Riera, no és la primera vegada que es produeixen 
els fets. De fet, el grup ecologista recorda que el juliol de l’any passat ja hi va haver 
una festa a la mateixa cala i l’entitat va entrar dues peticions als Ajuntaments de Pa-
lafrugell i Mont-ras amb les mateixes demandes.

En aquest sentit, la plataforma ha denunciant la concentració d’embarcacions per 
organització de festes i demanant que es col·loquin boies per delimitar l’entrada de 
la cala. El subdelegat del Govern espanyol a Girona, Albert Bramon, ha anunciat 
aquesta setmana un acord amb l’Ajuntament de Palafrugell i Mont-ras per col·locar 
boies ecològiques de fondeig a les cales d’en Massoni i de la Banyera de la Russa, a 
la zona de cap Roig, que hauria de permetre actuar a la Guardia Civil.

Salvem el Golfet ha recordat que l’entorn compta amb la màxima protecció am-
biental, patrimonial i paisatgística, ja que forma part del Pla d’Espais d’Interès Na-
tural (PEIN) i del Pla de Gestió de l’Espai d’Interès Natural (EIN) de Castell-Cap 
Roig pel que fa a l’àmbit terrestre i marítim. D’altra banda, l’entitat va compartir 
per les xarxes socials la denúncia que va fer una banyista sobre l’organització d’una 
festa en el mateix espai el 13 de juliol. «Tenien un grup electrogen i dos altaveus 
repartits per la cala. Aquest tipus d’activitats suposen un risc important per a zo-
nes ambientalment protegides i tenen una alta capacitat de malmetre el fons marí 
d’aquests espais protegits.

El grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem té constància que aquests 
esdeveniments s’estan produint en altres indrets protegits de la Costa Brava, concre-
tament al Parc Natural del Cap de Creus, a la Cala Galera, on s’han realitzat festes 
a la platja amb persones que havien arribat en diverses embarcacions.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures està prenent el Departament de Territori i Sostenibilitat per 

evitar que es produeixin aquestes festes privades aquàtiques?

Palau del Parlament, 14 d’agost de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els danys 
ambientals que hagi pogut causar la celebració de festes aquàtiques 
privades en espais protegits de la Costa Brava
314-05432/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 44449 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

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.

L’entitat ecologista Salvem el Golfet ha denunciat l’organització d’una festa pri-
vada d’alcohol amb una quarantena d’embarcacions a la zona protegida de la cala 
d’en Massoni, entre Palafrugell i Mont-ras, dissabte passat, 10 d’agost. La festa 
s’hauria organitzat a través de les xarxes socials a la cala situada al sector de cap 
Roig i sense notificar res a les administracions locals. Segons la presidenta de l’asso-
ciació Salvem el Golfet, Margarita Riera, no és la primera vegada que es produeixen 
els fets. De fet, el grup ecologista recorda que el juliol de l’any passat ja hi va haver 
una festa a la mateixa cala i l’entitat va entrar dues peticions als Ajuntaments de Pa-
lafrugell i Mont-ras amb les mateixes demandes.

En aquest sentit, la plataforma ha denunciant la concentració d’embarcacions per 
organització de festes i demanant que es col·loquin boies per delimitar l’entrada de 
la cala. El subdelegat del Govern espanyol a Girona, Albert Bramon, ha anunciat 
aquesta setmana un acord amb l’Ajuntament de Palafrugell i Mont-ras per col·locar 
boies ecològiques de fondeig a les cales d’en Massoni i de la Banyera de la Russa, a 
la zona de cap Roig, que hauria de permetre actuar a la Guardia Civil.

Salvem el Golfet ha recordat que l’entorn compta amb la màxima protecció am-
biental, patrimonial i paisatgística, ja que forma part del Pla d’Espais d’Interès Na-
tural (PEIN) i del Pla de Gestió de l’Espai d’Interès Natural (EIN) de Castell-Cap 
Roig pel que fa a l’àmbit terrestre i marítim. D’altra banda, l’entitat va compartir 
per les xarxes socials la denúncia que va fer una banyista sobre l’organització d’una 
festa en el mateix espai el 13 de juliol. «Tenien un grup electrogen i dos altaveus 
repartits per la cala. Aquest tipus d’activitats suposen un risc important per a zo-
nes ambientalment protegides i tenen una alta capacitat de malmetre el fons marí 
d’aquests espais protegits.

El grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem té constància que aquests 
esdeveniments s’estan produint en altres indrets protegits de la Costa Brava, concre-
tament al Parc Natural del Cap de Creus, a la Cala Galera, on s’han realitzat festes 
a la platja amb persones que havien arribat en diverses embarcacions.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Té constància el Departament de Territori i Sostenibilitat que aquestes festes 

privades aquàtiques hagin causat danys ambientals en aquests espais protegits?

Palau del Parlament, 14 d’agost de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obertura d’una 
investigació amb relació a la celebració de festes aquàtiques 
privades en espais protegits de la Costa Brava
314-05433/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 44450 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

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.

L’entitat ecologista Salvem el Golfet ha denunciat l’organització d’una festa pri-
vada d’alcohol amb una quarantena d’embarcacions a la zona protegida de la cala 
d’en Massoni, entre Palafrugell i Mont-ras, dissabte passat, 10 d’agost. La festa 
s’hauria organitzat a través de les xarxes socials a la cala situada al sector de cap 
Roig i sense notificar res a les administracions locals. Segons la presidenta de l’asso-
ciació Salvem el Golfet, Margarita Riera, no és la primera vegada que es produeixen 
els fets. De fet, el grup ecologista recorda que el juliol de l’any passat ja hi va haver 
una festa a la mateixa cala i l’entitat va entrar dues peticions als Ajuntaments de Pa-
lafrugell i Mont-ras amb les mateixes demandes.

En aquest sentit, la plataforma ha denunciant la concentració d’embarcacions per 
organització de festes i demanant que es col·loquin boies per delimitar l’entrada de 
la cala. El subdelegat del Govern espanyol a Girona, Albert Bramon, ha anunciat 
aquesta setmana un acord amb l’Ajuntament de Palafrugell i Mont-ras per col·locar 
boies ecològiques de fondeig a les cales d’en Massoni i de la Banyera de la Russa, a 
la zona de cap Roig, que hauria de permetre actuar a la Guardia Civil.

Salvem el Golfet ha recordat que l’entorn compta amb la màxima protecció am-
biental, patrimonial i paisatgística, ja que forma part del Pla d’Espais d’Interès Na-
tural (PEIN) i del Pla de Gestió de l’Espai d’Interès Natural (EIN) de Castell-Cap 
Roig pel que fa a l’àmbit terrestre i marítim. D’altra banda, l’entitat va compartir 
per les xarxes socials la denúncia que va fer una banyista sobre l’organització d’una 
festa en el mateix espai el 13 de juliol. «Tenien un grup electrogen i dos altaveus 
repartits per la cala. Aquest tipus d’activitats suposen un risc important per a zo-
nes ambientalment protegides i tenen una alta capacitat de malmetre el fons marí 
d’aquests espais protegits.

El grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem té constància que aquests 
esdeveniments s’estan produint en altres indrets protegits de la Costa Brava, concre-
tament al Parc Natural del Cap de Creus, a la Cala Galera, on s’han realitzat festes 
a la platja amb persones que havien arribat en diverses embarcacions.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Ha posat en marxa el Departament de Territori i Sostenibilitat una investigació 

per determinar si alguna empresa ha actuat de manera il·legal i es poden imposar 
sancions?

Palau del Parlament, 14 d’agost de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comunicació i les 
ajudes als afectats per l’incendi de la Ribera d’Ebre
314-05434/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 44472 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat 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 aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El passat 14 d’agost diversos afectats per l’incendi de la Ribera d’Ebre es van 

 desplaçar a Barcelona en una marxa lenta reivindicativa fins al Departament d’Agri-
cultura per reclamar les ajudes directes. Ningú de la Conselleria els va rebre. El Presi-
dent Torra al discurs en el Parlament del juliol va explicar que havia visitat la zona i 
que els ajudaria. Textualment va afirmar: «Jo, aquest cap de setmana, com hi insis-
teixo, vaig tenir l’oportunitat de parlar amb en Pau Ciuraneta i amb en Pere Jornet, 
dos dels pagesos afectats, més directament afectats pel foc. I vaig veure com el que 
ens estaven reclamant els pagesos, la ciutadania, els habitants de la Ribera d’Ebre, és 
que els diguem què podem fer. Ells tiraran endavant perquè s’estimen la seva terra. 
I em van dir: «Nosaltres tirarem endavant perquè ens estimem aquesta terra, però 
 digueu-nos en què ens podeu ajudar», no? I penso que és molt important que, en 
aquestes properes reunions, siguem capaços, d’una manera ordenada, centralitzada, 
sistematitzada, de donar resposta als ciutadans quan més ho necessiten, i, en aquest 
cas, els nostres compatriotes de la Ribera d’Ebre ho necessiten.»

– Després d’haver afirmat això, per què ningú del Departament d’Agricultura no 
els va rebre?

– Quin és el pla del Govern per restablir la normalitat a la zona?
– Quines ajudes destinaran als afectats?

Palau del Parlament, 16 d’agost de 2019
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució de 
l’avituallament als equips d’extinció de l’incendi de la Ribera d’Ebre
314-05435/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 44485 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlamento
Matías Alonso Ruiz, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
- ¿Cómo se distribuyó la comida a los miembros que participaron en el incendio  

de la Ribera d’Ebre? Se solicita el desglose en función del tipo de raciones, cantidad de  
raciones distribuidas, los horarios y la frecuencia de distribución.

Palacio del Parlamento, 26 de julio de 2019 
Matías Alonso Ruiz, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència de 
conflicte d’interessos en la concessió directa el 2014 d’una subvenció 
a la Fundació CatMón per la presència d’alts càrrecs del Govern en el 
consell editorial de la revista Catalan International View
314-05436/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 44487 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlamento
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
Según el Tribunal de Cuentas con respecto a la subvención otorgada a la Funda-

ció CaTmón para la revista Catalan Internacional View: 
«En cuanto a la subvención directa nº 9 otorgada a una fundación por importe 

de 120.000 euros para financiar los gastos de edición durante 2014 de una revista de 
pensamiento político, editada en inglés (Nº expediente de la subvención: 20140813 de 
2014) debe ponerse de manifiesto que tal y como se indica en la solicitud, la Funda-
ción «tiene como objetivo principal la tarea del conocimiento y reconocimiento inter-
nacional de la nación catalana». La subvención se solicitó el 15 de septiembre de 2014 
a la Secretaria de la SAEUE. Debe reiterar lo señalado anteriormente respecto de la 
concurrencia, debiendo destacarse además que en el momento de firmarse el convenio 
por el Secretario General del Departamento de Presidencia, que concede la subven-
ción en octubre de 2014, uno de los miembros del Consejo editorial de la revista era el 
Delegado del Gobierno en Francia, nombrado el 15 de septiembre de 2014. Además, 
otro de los miembros de dicho Consejo era el Director del  DGAME, dependiente de 
la SAEUE.» 

– ¿Considera el Govern que, a la luz de lo constatado por el Tribunal de Cuentas, 
no ha habido ni conflicto de intereses ni trato de favor en la concesión directa de di-
cha subvención, con exclusión de toda concurrencia y exclusivamente dirigida a una 
entidad en cuyos órganos de dirección estaba también altos cargos designados por 
el Govern de la Generalitat?

Palacio del Parlamento, 21 de agosto de 2019 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de la 
concessió directa el 2014 d’una subvenció a la Fundació CatMón per 
a la revista Catalan International View
314-05437/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 44488 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlamento
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
Según el Tribunal de Cuentas con respecto a la subvención otorgada a la Fundació 

CATmón: «Por otro lado indicar que la subvención se concede sin concurrencia, por 

Fascicle quart
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cuanto según informe del SAE UE emitido el 8 de julio de 2014, es «imposible pro-
mover la concurrencia pública por la especificidad de la actividad a desarrollar y por 
razones de interés público y social». Sin embargo, de acuerdo con la descripción de 
las actividades relacionadas en la solicitud, tales actividades pueden ser realizadas por 
una pluralidad de agentes sociales (organizaciones empresariales, sindicales, federa-
ciones deportivas, sociales, religiosas, etc.) por lo que atendida la notoria realidad ca-
talana –comunidad en la que tiene su sede algunas de las más importantes editoriales 
españolas– no puede aceptarse la premisa que justifica la concesión directa: la impo-
sibilidad de promover la concurrencia. Por último, aducir razones de interés público 
y social, al modo de una cláusula de estilo, resulta insuficiente como motivación sino 
se explicitan cuál sea ese concreto interés público o social que lo distingue de la mera 
arbitrariedad.»

– ¿Por qué se otorgó la subvención sin concurrencia si la actividad a desarrollar 
podía ser realizada por una pluralidad de agentes sociales (organizaciones empresa-
riales, sindicales, federaciones deportivas, sociales, religiosas, etc.) o incluso cual-
quier ciudadano que estuviese interesado?

– ¿Cuál es ese concreto interés público o social que ha motivado que la concesión 
de la subvención no sea una mera arbitrariedad o donación burdamente encubierta?

Palacio del Parlamento, 21 de agosto de 2019 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència de 
conflicte d’interessos en la concessió directa el 2014 d’una subvenció 
a la Fundació CatMón per l’import destinat a la retribució de 
Francesc Dalmases com a director de la revista Catalan International 
View
314-05438/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 44489 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlamento
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
Según el Tribunal de Cuentas con respecto a la subvención otorgada a la Funda-

ció CATmón: «Por otro lado, el apartado 5 del Convenio suscrito el 6 de octubre en 
ejecución de la subvención, prevé en su Pacto 5 que los justificantes de los gastos sub-
vencionados deben venir acompañados de una relación numerada donde quede refle-
jada la partida presupuestaria a la que se imputan en relación con el presupuesto de la 
actividad presentada. El gasto de administración y gestión no puede superar el 20% 
del importe subvencionado. Sin embargo, de la relación de gestos presentada se des-
prende que el gasto principal consiste en el pago de 44.248,92 (3.687,41 euros men-
suales) a quien ejerce como director de la revista, de los que 36.874,10 euros han sido 
imputados a la subvención; asimismo, se ha imputado a la subvención 1.975 euros por 
servicios de Fiscalización relativa al destino dado a los recursos asignados a la ejecu-
ción de las Políticas de Acción Exterior de la Comunidad Autónoma de Cataluña, co-
rrespondientes a los ejercicios 2011-2017 99 datos, así como 11.000 euros facturados 
por quien se manifiesta en la citada relación de gastos como asesor de la fundación.» 
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– ¿Por qué el gasto principal consiste en el pago de 44.248,92 (3.687,41 euros 
mensuales) a quien ejerce como director de la revista, de los que 36.874,10 euros han 
sido imputados a la subvención?

– Si tenemos en cuenta que Francesc Dalmases, actual diputado de JxCat, era en-
tonces el director de la revista Catalan Internacional View, patrón de la Fundación 
CATMón, vinculada a la Fundación CatDem, a su vez a Convergencia Democràtica 
de Catalunya (CDC), el partido del Govern que a su vez otorgó directa, exclusiva y 
excluyentemente la mencionada subvención ¿Considera el Govern que no hubo un 
trato de favor o conflicto de intereses?

Palacio del Parlamento, 21 de agosto de 2019 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures perquè 
sigui retornada la part de la subvenció concedida el 2014 a la 
Fundació CatMón que excedia l’import màxim
314-05439/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 44490 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlamento
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
Según el Tribunal de Cuentas con respecto a la subvención otorgada a la Fun-

dació CATmón: «En consecuencia los gastos de administración como los citados 
que ascienden a un total de 49.849,1 euros imputados a la subvención, superan nota-
blemente el límite de 24.000 euros imputable a los mismos, cifra a la que asciende 
el 20% del importe de la subvención. Por ello debiera interesarse el retorno de las 
cantidades correspondientes a los gastos de administración que excedan del límite 
previstos para ese concepto en el Convenio.» 

– ¿Qué medidas se van a tomar para que se retornen las cantidades correspon-
dientes a los gastos de administración que excedan del límite previstos para ese 
concepto en el Convenio?

Palacio del Parlamento, 21 de agosto de 2019 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la concessió el 2016 
pel Departament de la Presidència d’una subvenció a la Fundació 
CatMón per a la revista Catalan International View
314-05440/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 44491 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlamento
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
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Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
Debe señalarse que la subvención se otorgó [a Catmón] igualmente en 2015 por 

la SAEUE por 100.000 euros. En 2016, a pesar de que la SAEUE pasó a depender 
del DAREIT, la subvención, igualmente de 100.000 euros se concedió por Presiden-
cia, lo que no resulta justificado por cuanto la revista estaba vinculada a la acción 
exterior.

– ¿Por qué el Departamento de Presidencia dio en 2016 una subvención de 
100.000 euros a una revista teóricamente vinculada a la acción exterior de la Ge-
neralitat?

Palacio del Parlamento, 21 de agosto de 2019 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments fets 
el 2017 pel Diplocat a la Fundació CatMón per a la revista Catalan 
International View
314-05441/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 44492 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlamento
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
Según el Tribunal de Cuentas con respecto a la subvención otorgada a la Funda-

ció CATmón para la revista Catalan Internacional View: 
«Por último debe destacarse que en 2017 DIPLOCAT pagó a esta fundación 

10.000 euros por la inserción de cuatro artículos, si bien no consta en los números de 
la revista de 2017 publicados tras el pago ninguna mención a que los artículos inclui-
dos en la misma hayan sido remitidos por DIPLOCAT, ni tampoco consta en dicha 
entidad la remisión de los mismos. Por lo demás, el pago de los 10.000 euros se rea-
lizó antes de publicarse la revista, en la que como se ha dicho no consta además la 
publicación de los artículos, lo que contraviene el principio del servicio hecho. Este 
pago adelantado se realizó por orden del Secretario de DIPLOCAT ante la solicitud 
del Director de la revista, quien se dirige al mismo para ponerle de manifiesto los 
problemas de «tensión de tesorería» de la fundación como consecuencia de que el 
Ayuntamiento de Barcelona había dejado de prestar su apoyo, y pidiendo que se le 
adelantara el importe. De este modo, se le indicó el 4 de mayo que emitiera una fac-
tura de 5.000 con fecha de abril para que se le pudiera adelantar el pago lo antes po-
sible, realizándose el pago el 11 de mayo, y los otros 5.000 euros se pagaron el 31 de  
mayo con cargo a otra factura.» 

– ¿Cuáles son los cuatro artículos del DIPLOCAT insertados en dicha revista y 
por los que se pagaron 10.000 euros en 2017?

– ¿Por qué se realiza el pago de 10.000 euros antes de que se publicara la revista?
– Si tenemos en cuenta que Francesc Dalmases, actual diputado de JxCat, era 

entonces el director de la revista Catalan Internacional View, patrón de la Fundación 
CATMón, vinculada a la Fundación CatDem, a su vez a Convergencia Democràtica 
de Catalunya (CDC), uno de los partidos del Govern que controla el DIPLOCAT 
¿Considera el Govern que no hubo un trato de favor o conflicto de intereses?

Palacio del Parlamento, 21 de agosto de 2019 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’augment del salari 
mínim per pràctiques universitàries en empreses
314-05442/12

FORMULACIÓ: CONCEPCIÓN ABELLÁN CARRETERO, DEL GP CATECP

Reg. 44507 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

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.

Actualment el salari mínim per pràctiques universitàries que imposa la universi-
tat a l’empresa no arriba a 6 euros bruts per hora.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Es preveu augmentar el salari mínim per hora que imposa la universitat a la 

empresa?

Palau del Parlament, 22 d’agost de 2019
Concepción Abellán Carretero, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inspecció de la 
qualitat de les pràctiques universitàries en empreses
314-05443/12

FORMULACIÓ: CONCEPCIÓN ABELLÁN CARRETERO, DEL GP CATECP

Reg. 44508 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

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.

Molts becaris i becàries realitzen pràctiques a les empreses assumint tasques que 
realitzen o haurien de realitzar treballadors i treballadores contractats en plantilla. 
No hi ha un control exhaustiu cap a les empreses i en molts casos, perquè les becà-
ries no disposen d’un centre de pràctiques a prop, han d’assumir aquestes tasques.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Es pensa millorar la inspecció d’aquestes empreses que disposen d’un gran 

volum d’estudiants en pràctiques i endurir les lleis per blindar unes pràctiques de 
qualitat?

Palau del Parlament, 22 d’agost de 2019
Concepción Abellán Carretero, diputada GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat que 
les empreses del sector públic contractin estudiants que hi han fet 
pràctiques universitàries
314-05444/12

FORMULACIÓ: CONCEPCIÓN ABELLÁN CARRETERO, DEL GP CATECP

Reg. 44509 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

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.

En les empreses del sector públic, com pot ser la CCMA (TV3) o FGC, no hi 
ha contractació pràcticament i un alt volum d’estudiants en pràctiques assumeixen 
moltes funcions dels treballadors i treballadores, sense possibilitat de que siguin 
contractats, encara que la seva feina destaqui.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Es millorarà l’entrada d’estudiants en pràctiques com a treballadors del sector 

públic?

Palau del Parlament, 22 d’agost de 2019
Concepción Abellán Carretero, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual la 
carta de serveis del Cos de Mossos d’Esquadra no està disponible en 
castellà al web de la Generalitat
314-05445/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 44512 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlamento
Matías Alonso Ruiz, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el motivo por el cual la carta de servicios del cuerpo de Mossos d’Es-

quadra, incumpliendo lo previsto en la Constitución Española y el Estatuto de Au-
tonomía de Cataluña no se encuentra disponible en español a través de la página 
oficial del Departamento de Interior de la administración autonómica de la Gene-
ralitat?

https://mossos.gencat.cat/es/els_mossos_desquadra/carta_de_serveis/ 
https://mossos.gencat.cat/web/.content/home/01_els_mossos_desquadra/carta_

de_serveis/docs/20101224_cartaserveis.pdf 

Palacio del Parlamento, 22 de agosto de 2019 
Matías Alonso Ruiz, diputado GP Cs

https://mossos.gencat.cat/es/els_mossos_desquadra/carta_de_serveis/
https://mossos.gencat.cat/web/.content/home/01_els_mossos_desquadra/carta_de_serveis/docs/20101224_cartaserveis.pdf
https://mossos.gencat.cat/web/.content/home/01_els_mossos_desquadra/carta_de_serveis/docs/20101224_cartaserveis.pdf


BOPC 407
6 de setembre de 2019

3.25.15. Preguntes per escrit 123 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el 
tríptic informatiu del Cos de Mossos d’Esquadra no està disponible 
en castellà al web de la Generalitat
314-05446/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 44513 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlamento
Matías Alonso Ruiz, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el motivo por el cual el tríptico informativo del cuerpo de Mossos 

d’Esquadra, incumpliendo lo previsto en la Constitución Española y el Estatuto de 
Autonomía de Cataluña no se encuentra disponible en español a través de la página 
oficial del Departamento de Interior de la administración autonómica de la Gene-
ralitat?

https://mossos.gencat.cat/es/els_mossos_desquadra/carta_de_serveis/ 
https://mossos.gencat.cat/web/.content/home/01_els_mossos_desquadra/carta_

de_serveis/docs/tripticcartaserveis.pdf 

Palacio del Parlamento, 22 de agosto de 2019 
Matías Alonso Ruiz, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la vulneració de 
drets per l’absència de la versió en castellà de la carta de serveis 
i el tríptic informatiu del Cos de Mossos d’Esquadra al web de la 
Generalitat
314-05447/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 44515 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlamento
Matías Alonso Ruiz, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Le parece al Govern de la Generalitat ajustado a la Constitución Española 

y al Estatuto de Autonomía de Cataluña y a los derechos de todos los ciudadanos 
que tanto el tríptico informativo como la carta de servicios del cuerpo de Mossos 
d’Esquadra no estén disponibles en español la página oficial del Departamento de 
Interior de la administración autonómica de la Generalitat? ¿Le parece coherente al 
Govern que esa carta de servicios que ni siquiera está disponible en español prevea 
el compromiso de recoger denuncias de los ciudadanos en lenguas extranjeras?

Palacio del Parlamento, 22 de agosto de 2019 
Matías Alonso Ruiz, diputado GP Cs

https://mossos.gencat.cat/es/els_mossos_desquadra/carta_de_serveis/
https://mossos.gencat.cat/web/.content/home/01_els_mossos_desquadra/carta_de_serveis/docs/tripticcartaserveis.pdf
https://mossos.gencat.cat/web/.content/home/01_els_mossos_desquadra/carta_de_serveis/docs/tripticcartaserveis.pdf
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de 
patrocinar actes en què participen entitats privades que tenen 
per objectiu sembrar la divisió entre els catalans i promoure la 
independència
314-05448/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 44516 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlamento
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
El 20 de agosto de 2019, en las Fiestas de Gracia, la ANC organizó una serie de 

actos con su logo y lazos amarillos. Esos actos contaban, según puede verse en las 
imágenes con el apoyo de instituciones públicas como la Generalitat de Cataluña, es 
Ayuntamiento de Barcelona y la Diputación de Barcelona.
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– ¿Por qué las instituciones públicas como la Generalitat de Cataluña, que deberían  
de ser de todos los catalanes, siguiendo la más estricta neutralidad política, avalan 
y patrocinan actos de entidades privadas como la ANC que, además, tienen come-
tido principal, sembrar la división entre los catalanes y separarnos del conjunto de 
España?

Palacio del Parlamento, 22 de agosto de 2019 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de 
patrocinar la participació en festes majors d’entitats privades que 
tenen per objectiu sembrar la divisió entre els catalans i promoure la 
independència
314-05449/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 44517 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlamento
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
El 20 de agosto de 2019, en las Fiestas de Gracia, la ANC organizó una serie de 

actos con su logo y lazos amarillos. Esos actos contaban, según puede verse en las 
imágenes con el apoyo de instituciones públicas como la Generalitat de Cataluña, es 
Ayuntamiento de Barcelona y la Diputación de Barcelona.
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– ¿Por qué la Generalitat de Cataluña participa, avala y patrocina la politización 
de unas fiestas que deberían de ser para todos los ciudadanos con actos que buscan 
la confrontación, la separación y la ruptura de la sociedad?

Palacio del Parlamento, 22 de agosto de 2019 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament 
públic de l’Institut Nova Història
314-05450/12

FORMULACIÓ: CONCEPCIÓN ABELLÁN CARRETERO, DEL GP CATECP

Reg. 44521 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

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.

L’Institut Nova Història és una organització privada que fa pseudohistoria sense 
seguir cap mètode científic i que des de diferents instàncies acadèmiques ha estat 
criticada per les seves investigacions, publicacions i anàlisis clarament allunyats dels 
principis més bàsics de la historiografia. Tanmateix, les teories provinents d’aquesta 
institució han comptat amb una gran presència a mitjans públics i privats catalans i 
han estat recolzades i difoses per persones que formen part de l’actual Govern de la 
Generalitat com el conseller Jordi Puigneró.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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– Rep aquesta entitat privada finançament provinent de la Generalitat de Catalu-
nya o de qualsevol altre administració catalana? En cas de que hagi rebut finança-
ment públic, quin criteri tècnic s’ha seguit per a la seva concessió?

Palau del Parlament, 26 d’agost de 2019
Concepción Abellán Carretero, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri periodístic 
emprat pels mitjans audiovisuals per a difondre les teories de 
l’Institut Nova Història
314-05451/12

FORMULACIÓ: CONCEPCIÓN ABELLÁN CARRETERO, DEL GP CATECP

Reg. 44522 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

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.

L’Institut Nova Història és una organització privada que fa pseudohistoria sense 
seguir cap mètode científic i que des de diferents instàncies acadèmiques ha estat 
criticada per les seves investigacions, publicacions i anàlisis clarament allunyats dels 
principis més bàsics de la historiografia. Tanmateix, les teories provinents d’aquesta 
institució han comptat amb una gran presència a mitjans públics i privats catalans i 
han estat recolzades i difoses per persones que formen part de l’actual Govern de la 
Generalitat com el conseller Jordi Puigneró.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el criteri periodístic utilitzat per difondre les teories d’aquesta institu-

ció en els mitjans audiovisuals catalans?

Palau del Parlament, 26 d’agost de 2019
Concepción Abellán Carretero, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el suport del 
conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública a la teoria de 
l’Institut Nova Història que sosté l’origen català de Cristòfor Colom
314-05452/12

FORMULACIÓ: CONCEPCIÓN ABELLÁN CARRETERO, DEL GP CATECP

Reg. 44523 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

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.

L’Institut Nova Història és una organització privada que fa pseudohistoria sense 
seguir cap mètode científic i que des de diferents instàncies acadèmiques ha estat 
criticada per les seves investigacions, publicacions i anàlisis clarament allunyats dels 
principis més bàsics de la historiografia. Tanmateix, les teories provinents d’aquesta 
institució han comptat amb una gran presència a mitjans públics i privats catalans  
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i han estat recolzades i difoses per persones que formen part de l’actual Govern de 
la Generalitat com el conseller Jordi Puigneró.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Segueix mantenint el conseller Puigneró que Colom era català tal i com afir-

men les pseudoinvestigacions de l’Institut Nova Història?

Palau del Parlament, 26 d’agost de 2019
Concepción Abellán Carretero, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la resposta a les 
amenaces d’Endesa de tallar el subministrament elèctric a famílies 
en situació de vulnerabilitat
314-05453/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 44530 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

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.

Les darreres setmanes diferents alcaldes i alcaldesses de Catalunya han rebut 
una carta de la companyia elèctrica Endesa comunicant als ajuntaments que l’es-
mentada empresa realitzarà les «accions necessàries per agilitzar el cobrament» de 
factures impagades de clients, inclòs el tall del subministrament elèctric en el cas 
que no es faci efectiu el pagament del deute. Endesa reclama als ajuntaments que 
assumeixin el 50% del pagament del deute acumulat, assumint el 50% restant l’em-
presa. En cas contrari l’empresa amenaça iniciar els talls del subministrament a les 
persones afectades a partir de l’1 d’octubre.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines actuacions està realitzant el Govern de la Generalitat davant les amena-

ces de la companyia Endesa a les famílies vulnerables i als ajuntaments?

Palau del Parlament, 26 d’agost de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions perquè 
Endesa retiri la carta enviada als ajuntaments en què amenaça 
de tallar el subministrament elèctric a famílies en situació de 
vulnerabilitat
314-05454/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 44531 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

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: 
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– Respecte el burofax que va fer arribar Endesa als ajuntaments de Catalunya 
exigint el pagament del 50% del deute de les famílies vulnerables, el Govern recla-
marà a l’empresa Endesa que retiri la carta enviada als alcaldes i a les alcaldesses?

Palau del Parlament, 26 d’agost de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement 
previ de la carta enviada per Endesa als ajuntaments en què 
amenaça de tallar el subministrament elèctric a famílies en situació 
de vulnerabilitat
314-05455/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 44532 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

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: 
– Respecte el burofax que Endesa ha fet arribar als ajuntaments exigint el paga-

ment del 50% dels deutes de les famílies vulnerables, el Govern de la Generalitat 
tenia coneixement que l’empresa enviaria l’esmentada carta als ajuntaments?

Palau del Parlament, 26 d’agost de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb 
Endesa i els ajuntaments arran de la carta en què Endesa amenaça 
de tallar el subministrament elèctric a famílies en situació de 
vulnerabilitat
314-05456/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 44533 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

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.

Les darreres setmanes diferents alcaldes i alcaldesses de Catalunya han rebut 
una carta de la companyia elèctrica Endesa comunicant als ajuntaments que l’es-
mentada empresa realitzarà les «accions necessàries per agilitzar el cobrament» de 
factures impagades de clients, inclòs el tall del subministrament elèctric en el cas 
que no es faci efectiu el pagament del deute. Endesa reclama als ajuntaments que 
assumeixin el 50% del pagament del deute acumulat, assumint el 50% restant l’em-
presa. En cas contrari l’empresa amenaça iniciar els talls del subministrament a les 
persones afectades a partir de l’1 d’octubre.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Quins contactes i reunions ha tingut el Govern de la Generalitat amb la compa-
nyia Endesa o amb els ajuntaments que han rebut la carta en relació a les qüestions 
que s’hi esmenten?

Palau del Parlament, 26 d’agost de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a fer front als talls de subministrament elèctric a 
famílies en situació de vulnerabilitat amb què Endesa ha amenaçat
314-05457/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 44534 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

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.

Les darreres setmanes diferents alcaldes i alcaldesses de Catalunya han rebut 
una carta de la companyia elèctrica Endesa comunicant als ajuntaments que l’es-
mentada empresa realitzarà les «accions necessàries per agilitzar el cobrament» de 
factures impagades de clients, inclòs el tall del subministrament elèctric en el cas 
que no es faci efectiu el pagament del deute. Endesa reclama als ajuntaments que 
assumeixin el 50% del pagament del deute acumulat, assumint el 50% restant l’em-
presa. En cas contrari l’empresa amenaça iniciar els talls del subministrament a les 
persones afectades a partir de l’1 d’octubre.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures està realitzant el Govern o té previst realitzar contra els talls 

de subministraments il·legals, que es realitzen vulnerant l’aplicació del principi de 
precaució?

Palau del Parlament, 26 d’agost de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
procediments sancionadors que l’Agència Catalana de Consum ha 
incoat contra les empreses subministradores d’energia per talls del 
subministrament que vulneren el principi de precaució establert per 
la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en 
l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica
314-05458/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 44535 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

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.
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Les darreres setmanes diferents alcaldes i alcaldesses de Catalunya han rebut 
una carta de la companyia elèctrica Endesa comunicant als ajuntaments que l’es-
mentada empresa realitzarà les «accions necessàries per agilitzar el cobrament» de 
factures impagades de clients, inclòs el tall del subministrament elèctric en el cas 
que no es faci efectiu el pagament del deute. Endesa reclama als ajuntaments que 
assumeixin el 50% del pagament del deute acumulat, assumint el 50% restant l’em-
presa. En cas contrari l’empresa amenaça iniciar els talls del subministrament a les 
persones afectades a partir de l’1 d’octubre.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants procediments sancionadors s’han realitzat per part de l’Agència Ca-

talana de Consum (ACC) contra les empreses subministradores d’energia per talls 
il·legals dels subministraments, en vulnerar el principi de precaució previst en la llei 
24/2015 i quantes sancions s’han fet efectives i a quines empreses?

Palau del Parlament, 26 d’agost de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’inspeccions d’ofici fetes per l’Agència Catalana de Consum des 
de l’aprovació de la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, ençà
314-05459/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 44536 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

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.

Les darreres setmanes diferents alcaldes i alcaldesses de Catalunya han rebut 
una carta de la companyia elèctrica Endesa comunicant als ajuntaments que l’es-
mentada empresa realitzarà les «accions necessàries per agilitzar el cobrament» de 
factures impagades de clients, inclòs el tall del subministrament elèctric en el cas 
que no es faci efectiu el pagament del deute. Endesa reclama als ajuntaments que 
assumeixin el 50% del pagament del deute acumulat, assumint el 50% restant l’em-
presa. En cas contrari l’empresa amenaça iniciar els talls del subministrament a les 
persones afectades a partir de l’1 d’octubre.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quantes inspeccions d’ofici ha realitzat l’Agència Catalana de Consum, des de 

l’aprovació de la llei, per garantir el seu compliment?

Palau del Parlament, 26 d’agost de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per 
a garantir la signatura dels convenis amb les empreses energètiques 
per a eliminar l’endeutament de les famílies en risc d’exclusió 
residencial
314-05460/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 44537 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

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.

Les darreres setmanes diferents alcaldes i alcaldesses de Catalunya han rebut 
una carta de la companyia elèctrica Endesa comunicant als ajuntaments que l’es-
mentada empresa realitzarà les «accions necessàries per agilitzar el cobrament» de 
factures impagades de clients, inclòs el tall del subministrament elèctric en el cas 
que no es faci efectiu el pagament del deute. Endesa reclama als ajuntaments que 
assumeixin el 50% del pagament del deute acumulat, assumint el 50% restant l’em-
presa. En cas contrari l’empresa amenaça iniciar els talls del subministrament a les 
persones afectades a partir de l’1 d’octubre.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines actuacions està realitzant el Govern per garantir que es signen els con-

venis amb les empreses energètiques per tal d’eliminar l’endeutament de les famílies 
en risc d’exclusió residencial?

Palau del Parlament, 26 d’agost de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la implicació directa 
del president de la Generalitat en les reunions amb les empreses 
energètiques per al garantiment de la signatura dels convenis per a 
eliminar l’endeutament de les famílies en risc d’exclusió residencial
314-05461/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 44538 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

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.

Les darreres setmanes diferents alcaldes i alcaldesses de Catalunya han rebut 
una carta de la companyia elèctrica Endesa comunicant als ajuntaments que l’es-
mentada empresa realitzarà les «accions necessàries per agilitzar el cobrament» de 
factures impagades de clients, inclòs el tall del subministrament elèctric en el cas 
que no es faci efectiu el pagament del deute. Endesa reclama als ajuntaments que 
assumeixin el 50% del pagament del deute acumulat, assumint el 50% restant l’em-
presa. En cas contrari l’empresa amenaça iniciar els talls del subministrament a les 
persones afectades a partir de l’1 d’octubre.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– El president de la Generalitat s’implicarà directament i realitzarà les corres-
ponents reunions amb les empreses energètiques per garantir que es signen els es-
mentats convenis, tal com reclamen les entitats del Grup Promotor d’entitats que 
 impulsen l’aplicació de la llei 24/2015?

Palau del Parlament, 26 d’agost de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de talls 
dels subministraments energètics que s’han aturat des de l’entrada 
en vigor de la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, ençà
314-05462/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 44539 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

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.

Les darreres setmanes diferents alcaldes i alcaldesses de Catalunya han rebut 
una carta de la companyia elèctrica Endesa comunicant als ajuntaments que l’es-
mentada empresa realitzarà les «accions necessàries per agilitzar el cobrament» de 
factures impagades de clients, inclòs el tall del subministrament elèctric en el cas 
que no es faci efectiu el pagament del deute. Endesa reclama als ajuntaments que 
assumeixin el 50% del pagament del deute acumulat, assumint el 50% restant l’em-
presa. En cas contrari l’empresa amenaça iniciar els talls del subministrament a les 
persones afectades a partir de l’1 d’octubre.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants talls dels subministraments energètics s’han aturat des de l’entrada en 

vigor de la Llei 24/2015 i quants talls s’han produït a Catalunya?

Palau del Parlament, 26 d’agost de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de fer 
una campanya de difusió per a informar els ciutadans dels drets 
que exposa la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica
314-05463/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 44540 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

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.
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Les darreres setmanes diferents alcaldes i alcaldesses de Catalunya han rebut 
una carta de la companyia elèctrica Endesa comunicant als ajuntaments que l’es-
mentada empresa realitzarà les «accions necessàries per agilitzar el cobrament» de 
factures impagades de clients, inclòs el tall del subministrament elèctric en el cas 
que no es faci efectiu el pagament del deute. Endesa reclama als ajuntaments que 
assumeixin el 50% del pagament del deute acumulat, assumint el 50% restant l’em-
presa. En cas contrari l’empresa amenaça iniciar els talls del subministrament a les 
persones afectades a partir de l’1 d’octubre.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El Govern de la Generalitat té previst realitzar una campanya de difusió per 

informar dels drets de la ciutadania previstos en la llei 24/2015?

Palau del Parlament, 26 d’agost de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de la 
disposició final quarta de la Llei 24/2015, de mesures urgents per a 
afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica
314-05464/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 44541 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

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.

Les darreres setmanes diferents alcaldes i alcaldesses de Catalunya han rebut 
una carta de la companyia elèctrica Endesa comunicant als ajuntaments que l’es-
mentada empresa realitzarà les «accions necessàries per agilitzar el cobrament» de 
factures impagades de clients, inclòs el tall del subministrament elèctric en el cas 
que no es faci efectiu el pagament del deute. Endesa reclama als ajuntaments que 
assumeixin el 50% del pagament del deute acumulat, assumint el 50% restant l’em-
presa. En cas contrari l’empresa amenaça iniciar els talls del subministrament a les 
persones afectades a partir de l’1 d’octubre.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines actuacions té previst realitzar el Govern per donar compliment a la dis-

posició final quarta de la Llei 24/2015 de 29 de juliol que estableix que el Govern, 
en el termini d’un any, ha de presentar al Parlament un projecte de llei de refosa i 
millora de les disposicions legals vigents en matèria de dret a l’habitatge i de lluita 
contra la pobresa energètica?

Palau del Parlament, 26 d’agost de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús de les llengües 
oficials en les comunicacions orals i escrites dels mossos d’Esquadra
314-05465/12

FORMULACIÓ: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP CS

Reg. 44543 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlamento
Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Establecen los documentos que recogen los procedimientos normalizados de 

trabajo del cuerpo de Mossos d’Esquadra el derecho de los agentes al uso indistinto 
de las lenguas cooficiales (catalán y espanyol) en las comunicaciones orales y es-
critas?

Palacio del Parlamento, 23 de agosto de 2019 
Jean Castel Sucarrat, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Cos de Mossos 
d’Esquadra té els documents dels procediments de treball tant en 
català com en castellà
314-05466/12

FORMULACIÓ: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP CS

Reg. 44544 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlamento
Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Dispone el cuerpo de Mossos d’Esquadra de los documentos que recogen los 

procedimientos normalizados de trabajo del cuerpo tanto en catalán como en espa-
ñol?

Palacio del Parlamento, 23 de agosto de 2019 
Jean Castel Sucarrat, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la consellera de la 
Presidència ha format part del Consell per la República
314-05467/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 44548 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt 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.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Ha format part la consellera de Presidència de l’autoanomenat «Consell per la 

República»? Si no és el cas, tenia coneixement el Govern de la Generalitat de Ca-
talunya que la titular del Departament de Presidència apareixia al lloc web de l’es-
mentada organització com a membre de l’esmentat «Consell»? Des de quina data 
en tenia coneixement? Com és que apareixia fins fa pocs dies al lloc web d’aquesta 
organització com a membre de l’esmentat «Consell», si no n’era membre? En quines 
circumstàncies va deixar de constar a aquest lloc web com a membre de l’esmentat 
«Consell»?

Palau del Parlament, 26 d’agost de 2019
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el període en què 
la consellera de la Presidència ha format part del Consell per la 
República
314-05468/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 44549 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Si la Consellera de Presidència ha format part de l’autoanomenat «Consell per 

la República», durant quin període n’ha estat membre, i desenvolupant quines res-
ponsabilitats? Fins quina data n’ha estat membre?

Palau del Parlament, 26 d’agost de 2019
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la consellera de 
la Presidència era membre del Consell per la República en la data 
del 17 de juliol de 2019
314-05469/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 44550 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– En la seva compareixença davant la Comissió d’Afers Institucionals del Par-

lament de Catalunya, el passat 17 de juliol de 2019, la consellera de Presidència va 
afirmar, a preguntes d’una diputada socialista, que no hi havia vinculació directa de 
l’autoanomenat «Consell per la República» i el Govern de la Generalitat de Catalu-
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nya. En el moment de respondre aquesta pregunta, la consellera de Presidència era 
o no membre d’aquest esmentat «Consell»?

Palau del Parlament, 26 d’agost de 2019
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat 
entre ésser membre del Consell per la República i ésser consellera 
de la Presidència
314-05470/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 44551 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– De conformitat amb les disposicions de la Llei 13/2005, de 27 de desembre, 

del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat, conside-
ra el Govern compatible la condició de membre d’aquest esmentat «Consell per la 
República» i de consellera de Presidència del Govern de la Generalitat de Cata-
lunya? Consta al Govern de la Generalitat que en algun moment la consellera de 
Presidència comuniqués la seva pertinença a l’esmentat «Consell» o que demanés 
 autorització per compatibilitzar ambdues activitats? En quina data es va produir tal 
comunicació o tal petició d’autorització?

Palau del Parlament, 26 d’agost de 2019
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts públics o 
les subvencions rebuts per l’Institut Nova Història del 2012 ençà
314-05471/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 44552 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt 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.

La Fundació Privada Nova Història (en endavant Institut Nova Història), és una 
entitat dedicada a la pseudohistòria, és a dir, emprant una metodologia de recer-
ca que no respecta els procediments ni les tècniques pròpies de la historiografia. 
A l’edició d’enguany de la Universitat de Nova Història, que l’Institut Nova Història 
organitza amb caràcter anual des de fa alguns anys, s’hi ha convidat a participar a 
una representant d’un grupuscle independentista d’extrema dreta, suprematista i xe-
nòfob, com és el nou Front Nacional de Catalunya. Recentment, s’ha denunciat en 
notícies aparegudes a diversos mitjans de comunicació que l’esmentat Institut Nova 
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Història rep el doble de finançament públic provinent de la Generalitat de Catalunya 
que el prestigiós Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social, per po-
sar un exemple. Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quins ajuts públics o subvencions públiques ha rebut l’Institut Nova Història 
des de l’any 2012 fins l’actualitat? Per quin import total, i desglossat? A quins pro-
jectes es corresponien?

Palau del Parlament, 26 d’agost de 2019
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les licitacions, les 
concessions i els contractes adjudicats a diverses empreses amb el 
mateix domicili social que l’Institut Nova Història del 2012 ençà
314-05472/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 44553 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt 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.

La Fundació Privada Nova Història (en endavant Institut Nova Història), és una 
entitat dedicada a la pseudohistòria, és a dir, emprant una metodologia de recer-
ca que no respecta els procediments ni les tècniques pròpies de la historiografia. 
A l’edició d’enguany de la Universitat de Nova Història, que l’Institut Nova Histò-
ria organitza amb caràcter anual des de fa alguns anys, s’hi ha convidat a participar  
a una representant d’un grupuscle independentista d’extrema dreta, suprematista i 
xenòfob, com és el nou Front Nacional de Catalunya. Recentment, s’ha denunciat en 
notícies aparegudes a diversos mitjans de comunicació que l’esmentat Institut Nova 
Història rep el doble de finançament públic provinent de la Generalitat de Catalunya 
que el prestigiós Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social, per po-
sar un exemple. Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Entre el 2012 i l’actualitat, quines licitacions, concessions, contractes o con-
tractes menors s’han adjudicat amb la Generalitat de Catalunya o el seu sector pú-
blic empreses com Tasca Serveis d’Animació, SL, Jan BCS, que al seu dia tenien el 
seu domicili social a la mateixa adreça que l’Institut Nova Història, o qualsevol al-
tra societat que tingués el seu domicili social en aquesta mateixa adreça? Amb quin 
objecte, en cada cas? Per quin import, en total i en cada cas? Quins convenis s’han 
subscrit amb les esmentades societats o amb el mateix Institut Nova Història en el 
període que va de 2012 a l’actualitat? Amb quin objecte, per cada cas i amb quin 
cost total i per cada cas per a l’administració pública catalana?

Palau del Parlament, 26 d’agost de 2019
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els documentals o 
els continguts produïts amb base en les recerques de l’Institut Nova 
Història que han emès mitjans de comunicació públics
314-05473/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 44554 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt 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.

La Fundació Privada Nova Història (en endavant Institut Nova Història), és una 
entitat dedicada a la pseudohistòria, és a dir, emprant una metodologia de recer-
ca que no respecta els procediments ni les tècniques pròpies de la historiografia. 
A l’edició d’enguany de la Universitat de Nova Història, que l’Institut Nova Histò-
ria organitza amb caràcter anual des de fa alguns anys, s’hi ha convidat a participar  
a una representant d’un grupuscle independentista d’extrema dreta, suprematista i 
xenòfob, com és el nou Front Nacional de Catalunya. Recentment, s’ha denunciat en 
notícies aparegudes a diversos mitjans de comunicació que l’esmentat Institut Nova 
Història rep el doble de finançament públic provinent de la Generalitat de Catalunya 
que el prestigiós Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social, per po-
sar un exemple. Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quins «documentals» o altres continguts produïts o inspirats en base a les «in-
vestigacions» de l’Institut Nova Història o dels seus patrons han estat emesos per 
mitjans de comunicació públics com TV3 o el Canal 33? En quins dies i en quin 
horari, i amb quines reemissions? Amb quin cost econòmic per a cadascun d’ells?

Palau del Parlament, 26 d’agost de 2019
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els programes 
de Catalunya Ràdio, de TV3 o del Canal 33 que han convidat 
investigadors vinculats a l’Institut Nova Història
314-05474/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 44555 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt 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.

La Fundació Privada Nova Història (en endavant Institut Nova Història), és una 
entitat dedicada a la pseudohistòria, és a dir, emprant una metodologia de recer-
ca que no respecta els procediments ni les tècniques pròpies de la historiografia. 
A l’edició d’enguany de la Universitat de Nova Història, que l’Institut Nova Histò-
ria organitza amb caràcter anual des de fa alguns anys, s’hi ha convidat a participar  
a una representant d’un grupuscle independentista d’extrema dreta, suprematista i 
xenòfob, com és el nou Front Nacional de Catalunya. Recentment, s’ha denunciat en 
notícies aparegudes a diversos mitjans de comunicació que l’esmentat Institut Nova 
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Història rep el doble de finançament públic provinent de la Generalitat de Catalunya 
que el prestigiós Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social, per po-
sar un exemple. Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– A quins programes de Catalunya Ràdio, TV3 o el Canal 33 han estat convi-
dats i convidades a participar «investigadors» vinculats a l’Institut Nova Història o 
els seus patrons? En quins dies i horaris s’han emès i en quins se n’han produït re-
emissions?

Palau del Parlament, 26 d’agost de 2019
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

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

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 44556 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Par-

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

El Conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública del Govern de la Ge-
neralitat ha anunciat en una recent entrevista que el Govern habilitarà un «mecanis-
me legal» per permetre que els funcionaris i treballadors públics puguin treballar 
«voluntàriament» durant els dies festius del 12 d’octubre i del 6 de desembre. Inte-
ressa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

– Quina és la necessitat social o del servei que justifica la necessitat de permetre 
o fomentar que un major nombre de funcionaris i treballadors públics prestin el seu 
servei durant els festius del 12 d’octubre i del 6 de desembre?

Palau del Parlament, 26 d’agost de 2019
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Pol Gibert Horcas, diputat, GP PSC-

Units

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

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 44557 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Par-

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

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública del Govern de la Ge-
neralitat ha anunciat en una recent entrevista que el Govern habilitarà un «mecanis-
me legal» per permetre que els funcionaris i treballadors públics puguin treballar 
«voluntàriament» durant els dies festius del 12 d’octubre i del 6 de desembre. Inte-
ressa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

– Quina especificitat de les necessitats socials o del servei detectades justifica 
habilitar un «mecanisme legal» per tal que els funcionaris i treballadors públics pu-
guin treballar «voluntàriament» els festius del 12 d’octubre i del 6 de desembre i no 
habilitar el mateix mecanisme per a qualsevol altre festiu estatal, autonòmic o local?

Palau del Parlament, 26 d’agost de 2019
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Pol Gibert Horcas, diputat, GP PSC-

Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb les 
organitzacions sindicals o els representants del personal funcionari, 
estatutari i laboral abans d’anunciar l’habilitació d’un mecanisme 
legal perquè funcionaris i treballadors públics puguin treballar el 12 
d’octubre i el 6 de desembre
314-05477/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 44558 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Par-

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

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública del Govern de la Ge-
neralitat ha anunciat en una recent entrevista que el Govern habilitarà un «mecanis-
me legal» per permetre que els funcionaris i treballadors públics puguin treballar 
«voluntàriament» durant els dies festius del 12 d’octubre i del 6 de desembre. Inte-
ressa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

– S’ha establert algun tipus de diàleg amb les organitzacions sindicals represen-
tatives o amb els òrgans de representació del personal funcionari, estatutari i labo-
ral al servei de la Generalitat de Catalunya, abans de fer aquest anunci per part del 
conseller?

Palau del Parlament, 26 d’agost de 2019
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Pol Gibert Horcas, diputat, GP PSC-

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

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 44559 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Par-

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

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública del Govern de la Ge-
neralitat ha anunciat en una recent entrevista que el Govern habilitarà un «mecanis-
me legal» per permetre que els funcionaris i treballadors públics puguin treballar 
«voluntàriament» durant els dies festius del 12 d’octubre i del 6 de desembre. Inte-
ressa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

– Quin és el «mecanisme legal» pel qual es pretén habilitar que els funcionaris 
i treballadors puguin treballar «voluntàriament» durant els festius del 12 d’octubre 
i del 6 de desembre?

Palau del Parlament, 26 d’agost de 2019
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Pol Gibert Horcas, diputat, GP PSC-

Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost econòmic 
estimat del fet que funcionaris i treballadors públics puguin treballar 
el 12 d’octubre i el 6 de desembre
314-05479/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 44560 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Par-

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

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública del Govern de la Ge-
neralitat ha anunciat en una recent entrevista que el Govern habilitarà un «mecanis-
me legal» per permetre que els funcionaris i treballadors públics puguin treballar 
«voluntàriament» durant els dies festius del 12 d’octubre i del 6 de desembre. Inte-
ressa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

– Quin és el cost econòmic estimat de la mesura, prenent en consideració tots els 
factors de cost d’obrir més oficines i edificis?

Palau del Parlament, 26 d’agost de 2019
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Pol Gibert Horcas, diputat, GP PSC-

Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el mecanisme 
previst per a salvaguardar el dret dels funcionaris i els treballadors 
públics que vulguin fer festa el 12 d’octubre i el 6 de desembre
314-05480/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 44561 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Par-

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

El Conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública del Govern de la Ge-
neralitat ha anunciat en una recent entrevista que el Govern habilitarà un «mecanis-
me legal» per permetre que els funcionaris i treballadors públics puguin treballar 
«voluntàriament» durant els dies festius del 12 d’octubre i del 6 de desembre. Inte-
ressa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

– Atès l’innegable perfil polític de la mesura anunciada pel conseller, quins me-
canismes de salvaguarda habilitarà el Govern de la Generalitat per evitar que l’exer-
cici d’un dret dels funcionaris i treballadors al servei de la Generalitat, com és el de 
gaudir de les jornades festives del calendari laboral, sigui emprat per elaborar llistes 
de funcionaris i treballadors afectes o desafectes al Govern i/o a l’independentis-
me que aquest propugna? Com assegurarà el Govern que no hi hagi cap coerció, ni 
tan sols ambiental, que impel·leixi els funcionaris i treballadors de la Generalitat a 
treballar «voluntàriament» en els festius del 12 d’octubre i del 6 de desembre o, dit 
d’altra manera, a renunciar involuntàriament a l’exercici dels seus drets?

Palau del Parlament, 26 d’agost de 2019
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Pol Gibert Horcas, diputat, GP PSC-

Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el termini en què 
se satisfan els honoraris dels professionals encarregats d’una 
intervenció pericial mitjançant el sistema de justícia gratuïta
314-05481/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 44562 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del 

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
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– Dins de quin termini màxim, des del moment de la seva meritació, s’estan sa-
tisfent els honoraris dels professionals als que s’ha encarregat una intervenció peri-
cial a través del sistema de justícia gratuïta?

Palau del Parlament, 26 d’agost de 2019
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada,  

GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les situacions 
en què l’administració pugui decidir no satisfer els honoraris dels 
professionals encarregats d’una intervenció pericial mitjançant el 
sistema de justícia gratuïta
314-05482/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 44563 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del 

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Hi ha alguna situació en la que es pugui produir una decisió de l’administra-

ció consistent en no satisfer els honoraris meritats pels professionals als que s’ha 
encarregat una intervenció pericial a través del sistema de justícia gratuïta, fora del 
previst a l’Ordre JUS/419/2009, de 17 de setembre, relativa al pagament dels peritat-
ges judicials a càrrec del Departament de Justícia, respecte als casos en els que el 
Departament de Justícia se n’ha de fer càrrec? Si és així, quins són els criteris que 
permeten objectivar si concorren les circumstàncies, en cada cas?

Palau del Parlament, 26 d’agost de 2019
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada,  

GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’actualitzar els imports de la taula de preus d’honoraris pericials per 
al pagament d’una intervenció pericial a càrrec del Departament de 
Justícia
314-05483/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 44564 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del 

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
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– Té previst el Govern de la Generalitat dur a terme alguna actualització dels 
imports continguts en la Taula de preus d’honoraris pericials segons l’objecte del 
dictamen, annexa a l’Ordre JUS/419/2009, de 17 de setembre, relativa al pagament 
dels peritatges judicials a càrrec del Departament de Justícia? Si és així, quan té pre-
vist dur a terme aquesta actualització, amb quina participació dels sectors implicats,  
i amb quins criteris?

Palau del Parlament, 26 d’agost de 2019
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada,  

GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de 
despesa en publicitat institucional en els mitjans de la Televisió de 
Catalunya
314-05484/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 44571 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlamento
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
Si en todo caso la publicidad institucional de una administración como es la au-

tonómica de la Generalitat de Cataluña debe perseguir con objetividad los intereses 
generales y está también vinculada al principio de eficacia del gasto público.

Si según los datos del propio CEO, organismo controlado por el propio Govern 
de la Generalitat, TV3 es empleado habitualmente por el 52% de los usuarios en-
cuestados por dicho organismo.

– ¿Cómo es posible que el Govern destine casi el 67% del gasto total en difusión 
de publicidad institucional a través de medios televisivos exclusivamente a TV3?

Palacio del Parlamento, 27 de agosto de 2019 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de 
despesa en publicitat institucional en el diari El punt avui
314-05485/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 44572 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlamento
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
Si en todo caso la publicidad institucional de una administración como es la au-

tonómica de la Generalitat de Cataluña debe perseguir con objetividad los intereses 
generales y está también vinculada al principio de eficacia del gasto público.
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Si según los datos del propio CEO, organismo controlado por el propio Govern 
de la Generalitat, El Punt avui es empleado habitualmente por el 4% de los usuarios 
encuestados por dicho organismo.

– ¿Cómo es posible que el Govern destine casi el 13% del gasto total en difusión 
de publicidad institucional a través de prensa escrita a El Punt avui?

Palacio del Parlamento, 27 de agosto de 2019 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de 
l’increment de la despesa en publicitat institucional el 2018
314-05486/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 44573 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlamento
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el motivo por el cual el Govern ha disparado el gasto en publicidad 

institucional de la Generalitat en casi un 6% en 2018 en relación con lo gastado en 
2017?

Palacio del Parlamento, 27 de agosto de 2019 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’encàrrec d’un 
informe relatiu a la compatibilitat de la consellera de la Presidència 
per a ésser membre del Consell Executiu i ésser membre dels òrgans 
de direcció del Consell per la República
314-05487/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 44575 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El Govern de la Generalitat de Catalunya va encarregar algun informe relatiu 

a la compatibilitat de les dedicacions de la Sra. Meritxell Budó com a membre del 
Consell Executiu i com a membre dels òrgans de direcció de l’ens autoanomenat Con-
sell per la República? Si no és així, per què no es va considerar necessari? Si se’n va 
encarregar algun o alguns, quins van ser els seus dictàmens i en quina data es van 
emetre?

Palau del Parlament, 27 d’agost de 2019
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les connexions 
telefòniques o per videoconferència fetes des d’alguna seu del 
Govern entre la consellera de la Presidència i el Consell per la 
República
314-05488/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 44576 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– S’han dut a terme connexions telefòniques o mitjançant videoconferència des 

del Palau de la Generalitat o qualsevol altre seu del Govern, de la Generalitat o d’or-
ganismes d’aquesta o participats per aquesta, amb la finalitat de facilitar la participa-
ció de Meritxell Budó o qualsevol altra persona en qualsevol reunió de l’ens autoano-
menat Consell per la República? Quantes d’aquestes connexions s’han realitzat, en 
cas afirmatiu, i en quines dates? Durant quin període i amb quina regularitat s’han 
estat produint? Quin ha estat el circuit administratiu seguit per a autoritzar-les? Qui 
n’era l’òrgan sol·licitant? De quins mitjans materials de la Generalitat de Catalunya i 
de quin personal de suport al servei de la Generalitat s’ha disposat per a cadascuna 
d’aquestes connexions? Quin ha estat el cost econòmic total, a càrrec de la Gene-
ralitat de Catalunya, d’aquestes connexions per participar en sessions d’òrgans d’un 
ens privat?

Palau del Parlament, 27 d’agost de 2019
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la vulneració 
dels drets de protecció de dades per la publicació en el diari La 
Vanguardia de les dades de delinqüents habituals a Barcelona
314-05489/12

FORMULACIÓ: MARC PARÉS FRANZI, DEL GP CATECP

Reg. 44578 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

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.

El passat 26 d’agost el diari La Vanguardia va publicar una notícia en la que de-
tallava dades i informació dels principals delinqüents detinguts reiteradament a la 
ciutat de Barcelona durant aquest any. Més concretament, el diari esmentava «La 
Vanguardia ha conseguido la relación con la que trabajan los policías que patrullan 
por las calles de Ciutat Vella y Eixample», donant a entendre que havia aconseguit 
fitxers policials d’on havia extret la informació que es feia pública.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Té constància el Departament d’Interior de si la publicació vulnera la legisla-
ció vigent en matèria de protecció de dades i, en cas de vulneració, quines mesures 
s’han dut a terme?

Palau del Parlament, 27 d’agost de 2019
Marc Parés Franzi, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera com 
s’han filtrat les dades de delinqüents habituals a Barcelona al diari La 
Vanguardia
314-05490/12

FORMULACIÓ: MARC PARÉS FRANZI, DEL GP CATECP

Reg. 44579 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

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.

El passat 26 d’agost el diari La Vanguardia va publicar una notícia en la que de-
tallava dades i informació dels principals delinqüents detinguts reiteradament a la 
ciutat de Barcelona durant aquest any. Més concretament, el diari esmentava «La 
Vanguardia ha conseguido la relación con la que trabajan los policías que patrullan 
por las calles de Ciutat Vella y Eixample», donant a entendre que havia aconseguit 
fitxers policials d’on havia extret la informació que es feia pública.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Té coneixement el Departament d’Interior de com s’ha filtrat aquesta informa-

ció, amb dades protegides, a aquest mitjà de comunicació?

Palau del Parlament, 27 d’agost de 2019
Marc Parés Franzi, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús de textos 
partidistes en un examen de català d’un centre concertat
314-05491/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 44607 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlamento
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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

Según la noticia «Un colegio de Barcelona obliga a sus alumnos a trabajar sobre 
el procés aparecida el 28/09/19 en La Razón, un colegio concertado de Barcelona 
obligó a los alumnos de 1º de ESO que habían suspendido catalán a trabajar sobre 
un texto de carácter independentista que contenía extractos de la Ley de Referén-
dum aprobadas el 6 y 7 de septiembre de 2017 en el terrible pleno en el que los se-
paratistas intentaron dar un golpe a la democracia. Cabe señalar, además, de que 
dicha norma fue suspendida por el Tribunal Constitucional. Este ejercicio ha creado 
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malestar entre las familia del centro que señalan que ya es el segundo incidente de 
este tipo que han tenido que sufrir.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué opinión tiene el Conseller de Educación sobre el uso de textos partidis-

tas como ejercicio escolar para poder aprobar en septiembre la asignatura de lengua 
catalana?

Palacio del Parlamento, 28 de agosto de 2019 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús de textos 
anticonstitucionals en un examen de català d’un centre concertat
314-05492/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 44608 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlamento
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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

Según la noticia «Un colegio de Barcelona obliga a sus alumnos a trabajar sobre 
el procés aparecida el 28/09/19 en La Razón, un colegio concertado de Barcelona 
obligó a los alumnos de 1º de ESO que habían suspendido catalán a trabajar sobre 
un texto de carácter independentista que contenía extractos de la Ley de Referén-
dum aprobadas el 6 y 7 de septiembre de 2017 en el terrible pleno en el que los se-
paratistas intentaron dar un golpe a la democracia. Cabe señalar, además, de que 
dicha norma fue suspendida por el Tribunal Constitucional. Este ejercicio ha creado 
malestar entre las familia del centro que señalan que ya es el segundo incidente de 
este tipo que han tenido que sufrir.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué opinión tiene el Conseller de Educación sobre el uso de textos anticons-

titucionales como ejercicio escolar para poder aprobar en septiembre la asignatura 
de lengua catalana?

Palacio del Parlamento, 28 de agosto de 2019 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús d’un text 
adoctrinador en un examen de català d’un centre concertat
314-05493/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 44609 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlamento
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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

Según la noticia «Un colegio de Barcelona obliga a sus alumnos a trabajar sobre 
el procés aparecida el 28/09/19 en La Razón, un colegio concertado de Barcelona 
obligó a los alumnos de 1º de ESO que habían suspendido catalán a trabajar sobre 
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un texto de carácter independentista que contenía extractos de la Ley de Referén-
dum aprobadas el 6 y 7 de septiembre de 2017 en el terrible pleno en el que los se-
paratistas intentaron dar un golpe a la democracia. Cabe señalar, además, de que 
dicha norma fue suspendida por el Tribunal Constitucional. Este ejercicio ha creado 
malestar entre las familia del centro que señalan que ya es el segundo incidente de 
este tipo que han tenido que sufrir.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué opinión tiene el Conseller de Educación sobre el uso de un texto adoc-

trinador como ejercicio escolar para poder aprobar en septiembre la asignatura de 
lengua catalana?

Palacio del Parlamento, 28 de agosto de 2019 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació de la 
inspecció educativa davant l’ús de textos partidistes en un examen 
de català d’un centre concertat
314-05494/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 44610 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlamento
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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

Según la noticia «Un colegio de Barcelona obliga a sus alumnos a trabajar sobre 
el procés aparecida el 28/09/19 en La Razón, un colegio concertado de Barcelona 
obligó a los alumnos de 1º de ESO que habían suspendido catalán a trabajar sobre 
un texto de carácter independentista que contenía extractos de la Ley de Referén-
dum aprobadas el 6 y 7 de septiembre de 2017 en el terrible pleno en el que los se-
paratistas intentaron dar un golpe a la democracia. Cabe señalar, además, de que 
dicha norma fue suspendida por el Tribunal Constitucional. Este ejercicio ha creado 
malestar entre las familia del centro que señalan que ya es el segundo incidente de 
este tipo que han tenido que sufrir.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué acciones ha emprendido la inspección educativa ante este grave hecho?

Palacio del Parlamento, 28 de agosto de 2019 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació del 
Departament d’Educació per a evitar l’adoctrinament a les aules
314-05495/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 44611 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlamento
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
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Según la noticia «Un colegio de Barcelona obliga a sus alumnos a trabajar sobre 
el procés, aparecida el 28/09/19 en La Razón, un colegio concertado de Barcelona 
obligó a los alumnos de 1º de ESO que habían suspendido catalán a trabajar sobre 
un texto de carácter independentista que contenía extractos de la Ley de Referén-
dum aprobadas el 6 y 7 de septiembre de 2017 en el terrible pleno en el que los se-
paratistas intentaron dar un golpe a la democracia. Cabe señalar, además, de que 
dicha norma fue suspendida por el Tribunal Constitucional. Este ejercicio ha creado 
malestar entre las familia del centro que señalan que ya es el segundo incidente de 
este tipo que han tenido que sufrir.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué acciones ha tomado o piensa tomar el Departamento de Educación para 

evitar el adoctrinamiento en las aulas?

Palacio del Parlamento, 28 de agosto de 2019 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places en casals públics per a infants amb necessitats educatives especials i de projectes que els incloguin
	314-05362/12
	Formulació: Laura Vílchez Sánchez, juntament amb una altra diputada del GP Cs
	Reg. 44149 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la logística per a la intendència de l’operatiu d’extinció de l’incendi de la Ribera d’Ebre
	314-05363/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reposició dels equips de protecció individual i el calçat del personal d’extinció d’incendis durant l’incendi de la Ribera d’Ebre
	314-05364/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució de beguda al personal d’extinció d’incendis durant l’incendi de la Ribera d’Ebre
	314-05365/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides pressupostàries atorgades a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals el 2019
	314-05366/12
	Formulació: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida pressupostària per a la qual es van concedir 32,2 milions d’euros extra a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals el 2019
	314-05367/12
	Formulació: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la finalitat de la concessió d’una partida pressupostària extraordinària de 32,2 milions d’euros a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals el 2019
	314-05368/12
	Formulació: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la sol·licitud de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals d’una aportació extraordinària de 16,2 milions d’euros
	314-05369/12
	Formulació: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat de la partida pressupostària extraordinària concedida a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals el 2019
	314-05370/12
	Formulació: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la concessió d’un suplement de crèdit de 8,6 milions d’euros a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	314-05371/12
	Formulació: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’impulsar un pla de finançament de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals que eviti haver de recórrer a fons extraordinaris
	314-05372/12
	Formulació: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presència d’amiant en pissarres de centres educatius
	314-05373/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació facilitada a les famílies dels alumnes dels centres educatius amb pissarres amb amiant.
	314-05374/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a retirar les pissarres amb amiant dels centres educatius
	314-05375/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari de retirada de les pissarres amb amiant dels centres educatius
	314-05376/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos econòmics per a la retirada de les pissarres amb amiant dels centres educatius
	314-05377/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a evitar l’abandonament d’animals de companyia a l’estiu
	314-05378/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gravetat del nombre d’abandonaments d’animals de companyia a Tortosa (Baix Ebre)
	314-05379/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del servei d’atenció presencial de l’Agència Tributària de Catalunya per a la campanya de la renda del 2018
	314-05380/12
	Formulació: José María Cano Navarro, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els usuaris atesos pel servei d’atenció presencial de l’Agència Tributària de Catalunya en la campanya de la renda del 2018
	314-05381/12
	Formulació: José María Cano Navarro, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de correus electrònics de caire polític enviats pel Govern als servidors públics de la Generalitat
	314-05382/12
	Formulació: Dimas Gragera Velaz, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri per a l’enviament de correus electrònics de caire polític als servidors públics de la Generalitat
	314-05383/12
	Formulació: Dimas Gragera Velaz, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades pel conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública per a protegir els servidors públics de la Generalitat de pressions polítiques per part del Govern
	314-05384/12
	Formulació: Dimas Gragera Velaz, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la vulneració del principi de neutralitat en període electoral per l’enviament de correus electrònics de caire polític als servidors públics de la Generalitat
	314-05385/12
	Formulació: Dimas Gragera Velaz, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb els ens locals per la prestació de serveis socials
	314-05386/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de les enquestes anuals de satisfacció del Servei Català de la Salut
	314-05387/12
	Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la metodologia de selecció de la mostra per a les enquestes anuals de satisfacció del Servei Català de la Salut
	314-05388/12
	Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’enquestats i el grau de resposta a les enquestes anuals de satisfacció del Servei Català de la Salut
	314-05389/12
	Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estudi de les queixes i reclamacions presentades el 2017 i el 2018 amb relació al Servei Català de la Salut
	314-05390/12
	Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis de l’impacte de l’activitat de la indústria paperera Hinojosa en l’estat de la ribera del Ter al pas per Sarrià de Ter (Gironès)
	314-05391/12
	Formulació: Héctor Amelló Montiu, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis de l’impacte de l’activitat de la indústria paperera Hinojosa en la qualitat de l’aigua del riu Ter al pas per Sarrià de Ter (Gironès)
	314-05392/12
	Formulació: Héctor Amelló Montiu, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inspeccions del compliment de la normativa ambiental per la indústria paperera Hinojosa de Sarrià de Ter (Gironès)
	314-05393/12
	Formulació: Héctor Amelló Montiu, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment del pla de reducció de sorolls de la indústria paperera Hinojosa de Sarrià de Ter (Gironès)
	314-05394/12
	Formulació: Héctor Amelló Montiu, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a millorar la qualitat de l’aire a Sarrià de Ter (Gironès)
	314-05395/12
	Formulació: Héctor Amelló Montiu, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possible relació entre la contaminació del riu Ter al pas per Sarrià de Ter (Gironès) i l’activitat de la indústria paperera Hinojosa
	314-05396/12
	Formulació: Héctor Amelló Montiu, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possible relació entre la qualitat de l’aire a Sarrià de Ter (Gironès) i l’activitat de la indústria paperera Hinojosa
	314-05397/12
	Formulació: Héctor Amelló Montiu, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places públiques d’ensenyaments artístics superiors de dansa ofertes del 2010 ençà
	314-05398/12
	Formulació: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places privades d’ensenyaments artístics superiors de dansa del 2010 ofertes ençà
	314-05399/12
	Formulació: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels ensenyaments artístics superiors de dansa en centres públics del 2010 ençà
	314-05400/12
	Formulació: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds per a estudiar ensenyaments artístics superiors de dansa en centres públics del 2010 ençà
	314-05401/12
	Formulació: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds per a estudiar ensenyaments artístics superiors de dansa en centres privats del 2010 ençà
	314-05402/12
	Formulació: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri per a determinar l’accés de les entitats de foment de la llengua catalana a la desgravació fiscal per les donacions de socis i particulars
	314-05403/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la causa de l’increment del nombre d’entitats de foment de la llengua catalana que han pogut accedir a la desgravació fiscal
	314-05404/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’exclusió de la Fundació Privada Resilis del cens d’entitats de foment de la llengua catalana
	314-05405/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el càlcul de l’import total de la desgravació fiscal de les entitats de foment de la llengua catalana per les donacions rebudes de socis i particulars
	314-05406/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre classificació registral de l’Associació de Foment de Caixa de la Solidaritat
	314-05407/12
	Formulació: José María Cano Navarro, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre dels donatius a l’Associació de Foment de Caixa de la Solidaritat
	314-05408/12
	Formulació: José María Cano Navarro, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el control de l’origen dels donatius a l’Associació de Foment de Caixa de la Solidaritat
	314-05409/12
	Formulació: José María Cano Navarro, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la nova seu a l’Alguer de l’Institut d’Estudis Catalans
	314-05410/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca de publicació dels informes trimestrals dels fluxos de mercaderies entre Catalunya i la resta d’Espanya del 2018 ençà
	314-05411/12
	Formulació: José María Cano Navarro, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda oficial del viatge al Japó de la consellera d’Empresa i Coneixement
	314-05412/12
	Formulació: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acompanyants de la consellera d’Empresa i Coneixement en el viatge al Japó
	314-05413/12
	Formulació: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge al Japó de la consellera d’Empresa i Coneixement
	314-05414/12
	Formulació: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el balanç del viatge al Japó de la consellera d’Empresa i Coneixement
	314-05415/12
	Formulació: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes de la consellera d’Empresa i Coneixement amb la direcció de Nissan durant el viatge al Japó
	314-05416/12
	Formulació: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions fetes durant el viatge al Japó per la consellera d’Empresa i Coneixement perquè part de la producció automobilística de Nissan es traslladi a Catalunya
	314-05417/12
	Formulació: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’un viatge oficial del president de la Generalitat al Japó per reunir-se amb la direcció de Nissan
	314-05418/12
	Formulació: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’organització de festes aquàtiques privades en espais protegits de la Costa Brava
	314-05419/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les denúncies de la plataforma Salvem el Golfet amb relació a la celebració de festes aquàtiques privades en espais protegits de la Costa Brava
	314-05420/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb la plataforma Salvem el Golfet amb relació a la celebració de festes aquàtiques privades en espais protegits de la Costa Brava
	314-05421/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb els ajuntaments del Baix Empordà de Palafrugell i de Mont-ras amb relació a la celebració de festes aquàtiques privades en espais protegits de la Costa Brava
	314-05422/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la legalitat de la celebració de festes aquàtiques privades en espais protegits de la Costa Brava
	314-05423/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el risc ambiental de la celebració de festes aquàtiques privades en espais protegits de la Costa Brava
	314-05424/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ànim de lucre dels organitzadors de festes aquàtiques privades en espais protegits de la Costa Brava
	314-05425/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les responsabilitats empresarials en l’organització de festes aquàtiques privades en espais protegits de la Costa Brava
	314-05426/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llicència d’activitat per a la celebració de festes aquàtiques privades en espais protegits de la Costa Brava
	314-05427/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la instal·lació a la platja de grups electrògens i altaveus per a la celebració de festes aquàtiques privades en espais protegits de la Costa Brava
	314-05428/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els espais protegits de la Costa Brava afectats per la celebració de festes aquàtiques privades
	314-05429/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la celebració de festes aquàtiques privades a la cala Galera i altres cales protegides del Parc Natural del Cap de Creus
	314-05430/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a evitar la celebració de festes aquàtiques privades en espais protegits de la Costa Brava
	314-05431/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els danys ambientals que hagi pogut causar la celebració de festes aquàtiques privades en espais protegits de la Costa Brava
	314-05432/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obertura d’una investigació amb relació a la celebració de festes aquàtiques privades en espais protegits de la Costa Brava
	314-05433/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comunicació i les ajudes als afectats per l’incendi de la Ribera d’Ebre
	314-05434/12
	Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució de l’avituallament als equips d’extinció de l’incendi de la Ribera d’Ebre
	314-05435/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència de conflicte d’interessos en la concessió directa el 2014 d’una subvenció a la Fundació CatMón per la presència d’alts càrrecs del Govern en el consell editorial de la revista «Catalan Internati
	314-05436/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de la concessió directa el 2014 d’una subvenció a la Fundació CatMón per a la revista «Catalan International View»
	314-05437/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència de conflicte d’interessos en la concessió directa el 2014 d’una subvenció a la Fundació CatMón per l’import destinat a la retribució de Francesc Dalmases com a director de la revista «Catalan In
	314-05438/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures perquè sigui retornada la part de la subvenció concedida el 2014 a la Fundació CatMón que excedia l’import màxim
	314-05439/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la concessió el 2016 pel Departament de la Presidència d’una subvenció a la Fundació CatMón per a la revista «Catalan International View»
	314-05440/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments fets el 2017 pel Diplocat a la Fundació CatMón per a la revista «Catalana International View»
	314-05441/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’augment del salari mínim per pràctiques universitàries en empreses
	314-05442/12
	Formulació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inspecció de la qualitat de les pràctiques universitàries en empreses
	314-05443/12
	Formulació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat que les empreses del sector públic contractin estudiants que hi han fet pràctiques universitàries
	314-05444/12
	Formulació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual la carta de serveis del Cos de Mossos d’Esquadra no està disponible en castellà al web de la Generalitat
	314-05445/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el tríptic informatiu del Cos de Mossos d’Esquadra no està disponible en castellà al web de la Generalitat
	314-05446/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la vulneració de drets per l’absència de la versió en castellà de la carta de serveis i el tríptic informatiu del Cos de Mossos d’Esquadra al web de la Generalitat
	314-05447/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de patrocinar actes en què participen entitats privades que tenen per objectiu sembrar la divisió entre els catalans i promoure la independència
	314-05448/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de patrocinar la participació en festes majors d’entitats privades que tenen per objectiu sembrar la divisió entre els catalans i promoure la independència
	314-05449/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament públic de l’Institut Nova Història
	314-05450/12
	Formulació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri periodístic emprat pels mitjans audiovisuals per a difondre les teories de l’Institut Nova Història
	314-05451/12
	Formulació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el suport del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública a la teoria de l’Institut Nova Història que sosté l’origen català de Cristòfor Colom
	314-05452/12
	Formulació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la resposta a les amenaces d’Endesa de tallar el subministrament elèctric a famílies en situació de vulnerabilitat
	314-05453/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions perquè Endesa retiri la carta enviada als ajuntaments en què amenaça de tallar el subministrament elèctric a famílies en situació de vulnerabilitat
	314-05454/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement previ de la carta enviada per Endesa als ajuntaments en què amenaça de tallar el subministrament elèctric a famílies en situació de vulnerabilitat
	314-05455/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb Endesa i els ajuntaments arran de la carta en què Endesa amenaça de tallar el subministrament elèctric a famílies en situació de vulnerabilitat
	314-05456/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a fer front als talls de subministrament elèctric a famílies en situació de vulnerabilitat amb què Endesa ha amenaçat
	314-05457/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de procediments sancionadors que l’Agència Catalana de Consum ha incoat contra les empreses subministradores d’energia per talls del subministrament que vulneren el principi de precaució establert 
	314-05458/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions d’ofici fetes per l’Agència Catalana de Consum des de l’aprovació de la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica,
	314-05459/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP
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