
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 els motius pels quals no fiscalitza 
el compliment dels plecs i les millores corresponents de les empreses adjudicatà-
ries del transport sanitari
314-03912/12
Resposta del Govern 9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients atesos i el 
nombre de visites fetes al Centre d’Atenció i Seguiment a les Drogodependències 
del CAP Ocata, del Masnou (Maresme)
314-04248/12
Resposta del Govern 9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el brot de sarna a l’Hospital de 
Santa Caterina, de Salt (Gironès)
314-04390/12
Resposta del Govern 10

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a evitar 
situacions com la del brot de sarna de l’Hospital de Santa Caterina, de Salt (Gironès)
314-04391/12
Resposta del Govern 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’afectacions entre el 
personal o els pacients pel brot de sarna de l’Hospital de Santa Caterina, de Salt 
(Gironès)
314-04392/12
Resposta del Govern 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol establert a l’Hospital 
de Santa Caterina, de Salt (Gironès), per a protegir el personal i els pacients davant 
de brots de sarna
314-04393/12
Resposta del Govern 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els centres educatius ofereixen 
un servei de menjador adequat als alumnes amb patologies relacionades amb la 
ingesta de gluten
314-04621/12
Resposta del Govern 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el control per a garantir que els 
centres educatius ofereixin un servei de menjador adequat als alumnes amb pato-
logies relacionades amb la ingesta de gluten
314-04622/12
Resposta del Govern 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols de seguretat alimentà-
ria establerts a les escoles per a garantir un servei de menjador sense gluten segur
314-04623/12
Resposta del Govern 14
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de control que 
s’apliquen a les escoles per a garantir un servei de menjador segur per als alumnes 
amb patologies relacionades amb la ingesta de gluten
314-04624/12
Resposta del Govern 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació dels professionals del 
servei de menjador escolar per a garantir un servei segur als alumnes amb patolo-
gies relacionades amb la ingesta de gluten
314-04625/12
Resposta del Govern 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de control per a 
garantir que els professionals del servei de menjador escolar tenen la formació ade-
quada per a oferir un servei segur als alumnes amb patologies relacionades amb 
la ingesta de gluten
314-04626/12
Resposta del Govern 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el règim sancionador de les ne-
gligències en centres escolars amb alumnes amb patologies relacionades amb la 
ingesta de gluten
314-04627/12
Resposta del Govern 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre de profes-
sionals dels equips d’assessorament i orientació psicopedagògica
314-04641/12
Resposta del Govern 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per a apli-
car el Pla estratègic per a la diversitat biològica 2011-2020
314-04731/12
Resposta del Govern 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de protecció per a 
preservar les espècies de flora amenaçada
314-04733/12
Resposta del Govern 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’espècies de fauna 
amenaçada incloses en el Catàleg de fauna amenaçada del 2018 ençà
314-04735/12
Resposta del Govern 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’espècies de flora en 
perill d’extinció i de flora vulnerable incloses en el Catàleg de flora amenaçada del 
2018 ençà
314-04736/12
Resposta del Govern 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el Departament 
d’Economia i Hisenda ha encomanat una auditoria del consorci Circuits de Catalunya
314-04869/12
Resposta del Govern 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’auditoria del consor-
ci Circuits de Catalunya que ha encomanat el Departament d’Economia i Hisenda
314-04870/12
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades arran de 
l’auditoria del consorci Circuits de Catalunya que ha encomanat el Departament 
d’Economia i Hisenda
314-04871/12
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de l’ampliació de capital 
del consorci Circuits de Catalunya
314-04872/12
Resposta del Govern 24
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de l’ampliació de capital 
del consorci Circuits de Catalunya
314-04873/12
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la composició accionarial del con-
sorci Circuits de Catalunya des de l’ampliació de capital del 2018
314-04874/12
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos previstos per al pro-
jecte de cobertura sanitària del Servei d’Emergències Mèdiques al Cos de Bombers 
de la Generalitat en determinades operacions i intervencions
314-04881/12
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el model previst de cobertura sa-
nitària del Servei d’Emergències Mèdiques al Cos de Bombers de la Generalitat en 
determinades operacions i intervencions
314-04882/12
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació pressupostària prevista 
perquè el Servei d’Emergències Mèdiques doni cobertura sanitària al Cos de Bom-
bers de la Generalitat en determinades operacions i intervencions
314-04883/12
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla i els equipaments tèc-
nics previstos perquè el Servei d’Emergències Mèdiques doni cobertura sanitària 
al Cos de Bombers de la Generalitat en determinades operacions i intervencions
314-04884/12
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els procediments d’actuació, coor-
dinació i direcció previstos amb relació a la cobertura sanitària del Servei d’Emer-
gències Mèdiques al Cos de Bombers de la Generalitat en determinades operacions 
i intervencions
314-04885/12
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla de formació per als profes-
sionals del Servei d’Emergències Mèdiques que donaran cobertura sanitària al Cos 
de Bombers de la Generalitat en determinades operacions i intervencions
314-04886/12
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les habilitacions del personal del 
Servei d’Emergències Mèdiques que donarà cobertura sanitària al Cos de Bombers 
de la Generalitat en determinades operacions i intervencions
314-04887/12
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’abast del projecte de cobertura 
sanitària del Servei d’Emergències Mèdiques al Cos de Bombers de la Generalitat 
en determinades operacions i intervencions
314-04888/12
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de la destitució del ge-
rent de l’Hospital de la Vall d’Hebron
314-04894/12
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’organització prevista per a l’Hos-
pital de la Vall d’Hebron
314-04895/12
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de fer una reestructu-
ració dels alts càrrecs del Departament de Salut
314-04896/12
Resposta del Govern 29
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per a eliminar el vot per 
correu en les eleccions a la Cambra de Comerç de Barcelona
314-05065/12
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els requisits exigits a la Cambra 
de Comerç de Barcelona pel que fa al vot electrònic en les eleccions al seu òrgan 
de govern
314-05066/12
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de la Taula del Pacte 
Nacional per a la Indústria
314-05073/12
Resposta del Govern 31

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 l’objectiu de l’Institut 
Nova Història de revisar la història amb finalitat política
311-01114/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la base científica de les 
teories sobre la catalanitat de Cervantes, Colom, Erasme de Rotterdam i Leonardo 
da Vinci de l’Institut Nova Història
311-01115/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el suport a la historio-
grafia catalana davant de l’activitat de l’Institut Nova Història
311-01116/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les subvencions o con-
venis amb l’Institut Nova Història
311-01117/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la protecció al treball his-
toriogràfic amb procediments científics davant de l’activitat de l’Institut Nova Història
311-01118/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’interès general del 
suport d’alguns ajuntaments a l’activitat de l’Institut Nova Història
311-01119/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les reunions entre el 
Departament d’Educació i l’Oficina de Drets Civils i Polítics
311-01149/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els documents lliurats 
per l’Oficina de Drets Civils i Polítics amb la descripció de les eines que es facilita-
rien al personal docent i als centres educatius per a la divulgació dels valors demo-
cràtics i dels drets civils i polítics
311-01150/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la idoneïtat d’Adam Majó, 
director de l’Oficina de Drets Civils i Polítics, per a donar als professors i als centres 
educatius eines per a la divulgació dels valors democràtics i dels drets civils i polítics
311-01151/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 37
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3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acords i els convenis signats amb 
les empreses subministradores d’energia en aplicació de la Llei 24/2015, de mesures 
urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica
314-05496/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, juntament amb un altre diputat del GP Cs 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions mantingudes amb les 
empreses subministradores d’energia per a establir acords en aplicació de la Llei 
24/2015, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i 
la pobresa energètica
314-05497/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, juntament amb un altre diputat del GP Cs 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones acollides a 
la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’ha-
bitatge i la pobresa energètica
314-05498/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, juntament amb un altre diputat del GP Cs 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import del deute anual de les per-
sones acollides a la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en 
l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica
314-05499/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, juntament amb un altre diputat del GP Cs 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’estudis relatius al 
caràcter estructural o conjuntural de les situacions de vulnerabilitat causants de 
pobresa energètica
314-05500/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, juntament amb un altre diputat del GP Cs 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la durada mitjana de les situacions 
de vulnerabilitat causants de pobresa energètica
314-05501/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, juntament amb un altre diputat del GP Cs 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les franges d’edat més afectades 
per les situacions de vulnerabilitat causants de pobresa energètica
314-05502/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, juntament amb un altre diputat del GP Cs 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adopció de mesures orientades 
a franges d’edat concretes amb relació a situacions de vulnerabilitat causants de 
pobresa energètica
314-05503/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, juntament amb un altre diputat del GP Cs 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conclusions i els resultats dels 
estudis i informes relatius a les situacions de vulnerabilitat causants de pobresa 
energètica
314-05504/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, juntament amb un altre diputat del GP Cs 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les polítiques dutes a terme amb 
relació a les situacions de vulnerabilitat causants de pobresa energètica
314-05505/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, juntament amb un altre diputat del GP Cs 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’estudis sobre el risc 
de pobresa referits al 2015
314-05506/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, juntament amb un altre diputat del GP Cs 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’estudis sobre el risc 
de pobresa referits al 2016
314-05507/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, juntament amb un altre diputat del GP Cs 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’estudis sobre el risc 
de pobresa referits al 2017
314-05508/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, juntament amb un altre diputat del GP Cs 43
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’estudis sobre el risc 
de pobresa referits al 2018
314-05509/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, juntament amb un altre diputat del GP Cs 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat anualment 
al Fons per a la pobresa energètica del 2015 ençà
314-05510/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, juntament amb un altre diputat del GP Cs 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’execució del pressupost destinat 
al Fons per a la pobresa energètica del 2015 ençà
314-05511/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, juntament amb un altre diputat del GP Cs 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conclusions i els resultats del Pla 
d’acció per a la lluita contra la pobresa i per a la inclusió social a Catalunya 2015-2016
314-05512/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, juntament amb un altre diputat del GP Cs 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’elaboració de plans d’acció per 
a la lluita contra la pobresa i per a la inclusió social del 2017 ençà
314-05513/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, juntament amb un altre diputat del GP Cs 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a ga-
rantir els subministraments bàsics 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
314-05514/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, juntament amb un altre diputat del GP Cs 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a evitar 
que Plataforma per la Llengua o qualsevol altra entitat entrin als centres escolars 
per a condicionar la llengua en què parlen els alumnes
314-05515/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la protecció de la intimitat dels 
alumnes al pati de l’escola
314-05516/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que adoptarà per a 
protegir els alumnes de les intromissions de Plataforma per la Llengua
314-05517/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de seguiments policials 
en curs per violència de gènere
314-05518/12
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de seguiments poli-
cials en curs per violència de gènere amb mesures judicials de protecció i vigilància
314-05519/12
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de seguiments poli-
cials en curs per violència de gènere sense cap mesura judicial o fiscal de protecció
314-05520/12
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions entre el Departament 
d’Educació i l’Oficina de Drets Civils i Polítics
314-05521/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els documents lliurats per l’Oficina 
de Drets Civils i Polítics amb la descripció de les eines que es facilitarien al perso-
nal docent i als centres educatius per a la divulgació dels valors democràtics i dels 
drets civils i polítics
314-05522/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 50
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la idoneïtat d’Adam Majó, director 
de l’Oficina de Drets Civils i Polítics, per a donar als professors i als centres edu-
catius eines per a la divulgació dels valors democràtics i dels drets civils i polítics
314-05523/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions entre el Departament 
d’Educació i l’Oficina de Drets Civils i Polítics
314-05524/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els documents lliurats per l’Oficina 
de Drets Civils i Polítics amb la descripció de les eines que es facilitarien al perso-
nal docent i als centres educatius per a la divulgació dels valors democràtics i dels 
drets civils i polítics
314-05525/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la idoneïtat d’Adam Majó, director 
de l’Oficina de Drets Civils i Polítics, per a donar als professors i als centres edu-
catius eines per a la divulgació dels valors democràtics i dels drets civils i polítics
314-05526/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si té constància de l’existència d’un 
càrtel del sector dels sobres de paper que, amb la fixació de preus i el repartiment 
de clients del mercat, va perjudicar la Generalitat
314-05527/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’iniciar accions de 
rescabalament contra el càrtel del sector dels sobres de paper que va perjudicar 
la Generalitat
314-05528/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions que fa per a evitar les 
pràctiques dels càrtels en la contractació pública
314-05529/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 54

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

3.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre la pràctica dels professionals 
de la Corporació de difondre a les xarxes socials, per mitjà de comptes personals, 
missatges amb opinions polítiques
325-00040/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 56

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre les mesures que adoptarà 
perquè els treballadors de la Corporació no facin manifestacions públiques que com-
prometin la imparcialitat dels mitjans, en compliment del llibre d’estil de la Corporació
325-00041/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 56

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre la manera com la Cor-
poració ha transmès als seus professionals la posició que té respecte a la pràctica 
de difondre a les xarxes socials, per mitjà de comptes personals, missatges amb 
opinions polítiques
325-00042/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 57
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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 els motius 
pels quals no fiscalitza el compliment dels plecs i les millores 
corresponents de les empreses adjudicatàries del transport sanitari
314-03912/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44952 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019

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 314-03912/12 us in-
formo del següent:

El Servei Català de la Salut i el Sistema d’Emergències Mèdiques vetllen pel 
compliment dels plecs que regeixen el contracte de Transport Sanitari de Catalunya.

A tall d’exemple durant l’any 2018 s’han incoat 17 expedients de penalitat amb 
el següent detall per lots:

LOT B: 3 expedients
LOC C: 4 expedients
LOT D: 1 expedients
LOT E: 5 expedients
LOT K: 2 expedients
LOT L: 2 expedients

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
pacients atesos i el nombre de visites fetes al Centre d’Atenció  
i Seguiment a les Drogodependències del CAP Ocata, del Masnou 
(Maresme)
314-04248/12

Proponent: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44950 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019

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 314-04248/12 us in-
formo del següent:

La consulta Addiccions Ocata-Masnou va iniciar la seva activitat amb data 5 de 
març de 2018. És una consulta adscrita al CAS Mataró, amb una atenció de dos dies 
a la setmana (dimarts i dijous de 8 a 15 hores).

Atén de forma ambulatòria les persones amb problemes per ús de substàncies o 
amb trastorn per consum de substàncies dins de la seva àrea territorial d’influència. 
Ofereix serveis assistencials de prevenció, diagnòstic, tractament, teràpia i rehabili-
tació amb un abordatge multidisciplinar i en coordinació amb la resta d’equipaments 
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de la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències i la Xarxa de Salut Mental; també 
manté una relació de col·laboració i suport amb l’atenció primària a la salut i els ser-
veis socials de Justícia.

El nombre de pacients atesos, per diagnòstic principal és el següent: 38 per 
trastorns relacionats amb alcohol, 3 pacients per opiacis, 1 per sedants, hipnòtics i 
ansio lítics, 12 per cocaïna, 5 per cànnabis i 4 per altres trastorns.

D’altra banda, les hores de professionals contractats (psiquiatra, psicòleg, treba-
llador social, infermeria i educador social) i nombre de visites realitzades (desglos-
sades per grup professional) es mostra en el quadre que segueix: 

Categoria
Nombre de 

professionals
Hores de dedicació 

setmanal
Nombre de visites 

realitzades

Psiquiatres 1 14 278

Psicòlegs 1 14 67

Treball. Socials 1 7 81

DUI 1 14 214

Educadors socials 1 8 137

Administratius 1 14

A la consulta Addiccions Ocata-Masnou es fan, principalment, tractaments in-
dividuals de teràpia motivacional i cognitiu-conductual a la població que presenta 
problemes relacionats amb el consum i la dependència de substàncies de l’àrea d’in-
fluència (El Masnou, Alella, Teià i Tiana). Altres tractaments que també es duen 
a terme en el centre són: el Programa d’atenció a adolescents amb conductes de 
consum de substàncies (del Pla Director de salut mental i addicions); els Protocols 
específics per a la dona consumidora; el Programa de col·laboració amb recursos 
penals-judicials; el Protocol escrit de cribratge, seguiment, derivació, coordinació 
de malalties infeccioses; els Protocols de reforç de l’adherència als tractaments per 
patologia orgànica que realitzi la persona en altres serveis sanitaris de primària 
(dislipèmies,...) i/o d’especialitzada; el Programa d’informació i assessorament de 
joves i famílies; el Programa de mesures alternatives a les sancions administratives; 
el Programa d’atenció a adolescents i joves amb Trastorn per ús de substàncies; i el 
Programa d’actuació familiar integral per a famílies en situació de risc.

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el brot de sarna  
a l’Hospital de Santa Caterina, de Salt (Gironès)
314-04390/12

Proponent: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44953 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019

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 314-04390/12 a 
314-04393/12 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-
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jectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera con-
junta, per tal de proporcionar major cohesió a la informació.

El Departament de Salut va tenir coneixement del brot el 26 de març per la noti-
ficació de 3 casos de sarna en treballadors de l’Hospital de Santa Caterina. No s’ha 
pogut escatir l’origen del brot ni la data en que es va produir el primer contagi del 
brot, aquest va afectar a 14 treballadors del centre sanitari, no es va detectar cap pa-
cient ates a l’Hospital relacionat amb el brot.

Es van prendre les mesures que marca el «Procediment d’actuació davant un brot 
d’escabiosi en l’àmbit sanitari» publicat el 2 de febrer de 2018 per la Subdirecció Ge-
neral de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública de l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya. Tanmateix, es va crear una comissió de seguiment formada 
pel director mèdic de l’Hospital Santa Caterina, directora infermera de l’Hospital 
Santa Caterina, cap del Servei de Prevenció de l’IAS, cap de Recursos Humans de 
l’IAS, adjunta a la direcció infermera de l’Hospital Santa Caterina, infermera d’in-
feccions de l’Hospital Santa Caterina, coordinadora de Serveis Hotelers de l’IAS i 
de l’ICS Girona, cap de comunicació de l’IAS, cap de Servei i un tècnic superior 
del Servei de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública a la Regió Sani-
taria de Girona, que inicialment es va reunir diàriament i amb posterioritat segons 
necessitats per establir les mesures de control segons l’evolució del brot. En total la 
Comissió de seguiment ha fet 8 reunions de seguiment del brot: els dies 26, 27 i 28 
de març, 1, 2, 4, 10 i 17 d’abril. I també es va informar puntualment als treballadors 
per la intranet del centre sanitari del curs del brot i de les mesures de control que 
s’estaven prenent, així com les recomanacions específiques.

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per a evitar situacions com la del brot de sarna de 
l’Hospital de Santa Caterina, de Salt (Gironès)
314-04391/12

Proponent: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44953 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04390/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’afectacions entre el personal o els pacients pel brot de sarna  
de l’Hospital de Santa Caterina, de Salt (Gironès)
314-04392/12

Proponent: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44953 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04390/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol establert 
a l’Hospital de Santa Caterina, de Salt (Gironès), per a protegir el 
personal i els pacients davant de brots de sarna
314-04393/12

Proponent: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44953 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04390/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els centres 
educatius ofereixen un servei de menjador adequat als alumnes amb 
patologies relacionades amb la ingesta de gluten
314-04621/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45025 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019

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 314-04621/12, 
314-04622/12, 314-04623/12, 314-04624/12, 314-04625/12, 314-04626/12 i 314-
04627/12 us informo del següent:

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

L’article 40 de la llei 17/2011, de 5 de juliol, de seguretat alimentària i nutrició, 
estableix les mesures especials dirigides als menjadors escolars, i regula els meca-
nismes de control i el règim sancionador per incompliment de la regulació en matè-
ria de seguretat alimentària.

En els supòsits en què les condicions d’organització i instal·lacions ho permetin, 
els centres educatius amb alumnat escolaritzat amb al·lèrgies o intoleràncies alimen-
tàries, diagnosticades per especialistes, i que, mitjançant el certificat mèdic corres-
ponent, acrediten la impossibilitat d’ingerir determinats aliments que perjudiquen 
la seva salut, s’han d’elaborar menús especials, adaptats a aquestes al·lèrgies o into-
leràncies. S’han de garantir menús alternatius en el cas d’intolerància al gluten. No 
obstant, quan les condicions organitzatives, o les instal·lacions i els locals de cuina, 
no permeten donar compliment a les garanties exigides per a l’elaboració dels me-
nús especials, o el cost addicional d’aquestes elaboracions resulti inassumible, s’ha 
de facilitar a l’alumnat en qüestió els mitjans de refrigeració i escalfament adequats, 
d’ús exclusiu per a aquests menjars, perquè es puguin conservar i consumir el menú 
especial proporcionat per les seves famílies.

Cal tenir en compte que els menjadors escolars estan gestionats per ens diversos: 
consells comarcals, associacions de mares i pares d’alumnes, ajuntaments i equips 
directius dels propis centres educatius, que contracten les empreses que presten el 
servei, conscients de la necessitat que la prestació del servei s’ha de fer amb totes les 
garanties de seguretat alimentària.

L’empresa adjudicatària del concurs per la prestació del servei de menjador es-
colar té la responsabilitat de garantir que l’oferta de menú sense gluten es fa amb 
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les condicions adequades de seguretat alimentària i els ens que contracten el servei 
han de vetllar perquè així sigui, sense perjudici de les inspeccions sanitàries que 
corresponguin.

Actualment des del Departament d’Educació s’està treballant la seguretat ali-
mentària en els menjadors escolars des de diferents àmbits.

També cal proporcionar informació adequada a les famílies de les característi-
ques del serveimenjador escolar. En aquest sentit, en la Resolució EDU/452/2019, de 
21 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes 
als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els di-
versos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2019-2020, estableix 
l’obligació que tenen des dels centres educatius d’informar sobre la disponibilitat de 
menús especials per malalties cròniques del sistema digestiu, endocrí o metabòlic.

Des del Departament d’Educació s’ha impulsat la publicació d’una nova regula-
ció del servei escolar de menjador. Concretament, s’estan duent a terme estudis ju-
rídics previs a la tramitació de la norma. I paral·lelament s’ha iniciat un debat, obert 
a tota la ciutadania i a tots els sectors implicats, per assolir un major consens social 
sobre el model de menjador escolar.

Està previst que la nova regulació estableixi les mesures d’inspecció i supervisió 
del servei de menjador escolar, l’adequació dels menús a les necessitats de l’alumnat 
atenent el correcte equilibri dietètic i la cura de la variació i presentació dels aliments. 
En particular es regularà l’elaboració de menús especials per als usuaris amb al·lèr-
gies o intoleràncies alimentàries, d’acord amb l’establert a la Llei 17/2011, de 5 de  
juliol, de seguretat alimentària i nutrició.

També establirà aspectes relatius a la formació dels i les professionals que treba-
llen en el servei al menjador escolar, les condicions d’higiene, salubritat i qualitat en 
l’elaboració i manipulació dels menjars, així com a temes nutricionals i de confecció 
de menús. Està previst oferir assessorament sobre aquests aspectes al personal dels 
centres educatius i de les empreses encarregades de prestar el servei de menjador 
escolar.

El Departament d’Educació, als Documents d’organització i gestió corresponents 
a cadascun dels cursos escolars, dona indicacions als centres respecte al tractament 
de les al·lèrgies.

El conjunt dels Documents d’organització i gestió es troben a la següents adre-
ces d’Internet:

http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/Educacio/PCentrePrivat/PCPNor-
mativa

http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/GEST_Salut_esco-
lar.pdf

http://educacio.gencat.cat/documents/PC/Seguretat/Protocol_allergies.pdfç
En matèria de salut alimentària l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària 

ofereix a la seva pàgina web informació sobre al·lèrgies i intoleràncies:
http://acsa.gencat.cat/ca/seguretat_alimentaria/seguretat_alimentaria_per_te-

mes/alergies_i_intolerancies_alimentaries/

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

http://educacio.gencat.cat/documents/PC/Seguretat/Protocol_allergies.pdfç
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el control per a 
garantir que els centres educatius ofereixin un servei de menjador 
adequat als alumnes amb patologies relacionades amb la ingesta  
de gluten
314-04622/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45025 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04621/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols de 
seguretat alimentària establerts a les escoles per a garantir un servei 
de menjador sense gluten segur
314-04623/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45025 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04621/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes 
de control que s’apliquen a les escoles per a garantir un servei de 
menjador segur per als alumnes amb patologies relacionades amb  
la ingesta de gluten
314-04624/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45025 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04621/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació dels 
professionals del servei de menjador escolar per a garantir un servei 
segur als alumnes amb patologies relacionades amb la ingesta de 
gluten
314-04625/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45025 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04621/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de 
control per a garantir que els professionals del servei de menjador 
escolar tenen la formació adequada per a oferir un servei segur als 
alumnes amb patologies relacionades amb la ingesta de gluten
314-04626/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45025 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04621/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el règim 
sancionador de les negligències en centres escolars amb alumnes 
amb patologies relacionades amb la ingesta de gluten
314-04627/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45025 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04621/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del 
nombre de professionals dels equips d’assessorament i orientació 
psicopedagògica
314-04641/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 45026 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019

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 314-04641/12 us in-
formo del següent:

La relació corresponent a l’evolució dels i les professionals que treballen en els 
equips d’assessorament psicopedagògic de Catalunya des de l’any 2010, és la se-
güent: 

Centre Municipi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

EAP B-01 
Nou Barris Barcelona 11 11 11 11 12 12 12 13 13 13

EAP B-02 
Sant Andreu Barcelona 7 7 7 7 7 7 8 9 9 9

EAP B-03 
Sants-
Montjuïc Barcelona 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10

EAP B-20 
Ciutat vella Barcelona 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7
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Centre Municipi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

EAP B-21 
Sant Marti-
Verneda Barcelona 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15

EAP B-30 
Dist. VI 
(Gràcia) Barcelona 6 6 5 5 5 5 5 6 6 6

EAP B-31 
Horta-
Guinardó Barcelona 10 10 9 9 9 9 9 10 10 10

EAP B-41 
Sarrià-Sant 
Gervasi Barcelona 7 7 6 6 6 6 7 7 7 7

EAP B-42 
les Corts Barcelona 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4

EAP B-47 
Eixample Barcelona 8 8 7 7 7 7 8 8 8 8

EAP 
Deficients 
Visuals Barcelona 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0

EAP G-08 
Pla de 
l’Estany Banyoles 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

EAP G-05 
La Selva 
(Sector A) Blanes 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6

EAP G-01 
Alt Empordà Figueres 10 10 9 9 11 10 10 10 10 10

EAP G-03 
Gironès Est Girona 10 10 9 9 9 9 7 7 7 7

EAP G-06 
Gironès 
Oest Girona 9 9 8 8 9 9 9 11 10 10

EAP G-02 
Baix 
Empordà

La Bisbal 
d’Empordà 9 9 8 8 8 8 9 9 9 9

EAP G-07 
La Garrotxa Olot 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

EAP G-09  
La 
Cerdanya Puigcerdà 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2

EAP G-04 
Ripollès Ripoll 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

EAP G-10 
La Selva 
(Sector B)

Santa 
Coloma  
de Farners 5 5 5 5 5 5 5,5 6,5 6,5 6,5

EAP L-05 
La Noguera Balaguer 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4

EAP L-09 
Segarra Cervera 3 3 2 2 2 2,5 3 3 3 3

EAP L-03 
Alt Urgell

La Seu 
d’Urgell 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

EAP L-08  
Les 
Garrigues

Les 
Borges 
Blanques 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2

EAP L-01 
Segrià 
(Sector A) Lleida 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
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Centre Municipi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

EAP L-02 
Segrià 
(Sector B) Lleida 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

EAP L-07 
Pla d’Urgell Mollerussa 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

EAP L-06 
Urgell Tàrrega 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4

EAP L-04 
Pallars 
Jussà-
Pallars 
Sobirà Tremp 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2

EAP L-11 
Val d’Aran-  
Alta 
Ribagorça

Vielha e 
Mijaran 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

EAP T-02 
Baix Camp Cambrils 7 7 6 6 6 6 6 7 7 7

EAP T-12 
Priorat Falset 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

EAP T-11 
Conca de 
Barberà Montblanc 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

EAP T-09 
Reus Reus 8 8 7 7 7 7 7 8 9 9

EAP T-04 
Tarragonès 
(Sector A) Tarragona 9 10 9 9 9 9 9 10 10 10

EAP T-07 
Tarragonès 
(Sector B) Tarragona 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10

EAP T-01 
Alt Camp Valls 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

EAP B-05 
Badalona 
(Sector A) Badalona 6 6 5 5 6 0 0 0 0 0

EAP B-43 
Badalona 
(Sector B) Badalona 6 6 5 5 5 0 0 0 0 0

EAP B-55 
Badalona Badalona 0 0 0 0 0 11 12 13 13 13

EAP T-06 
Baix 
Penedès El Vendrell 7 7 6 6 7 8 9 9 7 7

EAP B-17 
L’Hospi- 
talet de 
Llobregat 
(Sector A)

L’Hospi- 
talet de 
Llobregat 8 8 8 8 7 0 0 0 0 0

EAP B-33 
L’Hospi- 
talet de 
Llobregat 
(Sector B)

L’Hospi- 
talet de 
Llobregat 8 8 7 7 7 0 0 0 0 0

EAP B-56 
L’Hospitalet

L’Hospi- 
talet de 
Llobregat 0 0 0 0 0 14 14 15 15 15
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Centre Municipi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

EAP B-04 
Sant Adrià-
La Mina

Sant Adrià 
de Besòs 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

EAP B-12 
Santa 
Coloma de 
Gramenet

Santa 
Coloma de 
Gramenet 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

EAP B-15 
Alt Penedès

Vilafranca 
del 
Penedès 9 9 8 8 8 8 9,5 10 10 10

EAP B-08 
Garraf

Vilanova i 
la Geltrú 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

EAP T-08 
Montsià Amposta 5 5 5 5 5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

EAP T-10 
Terra Alta Gandesa 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

EAP T-05 
Ribera 
d’Ebre

Móra 
d’Ebre 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

EAP T-03 
Baix Ebre Tortosa 7 7 6 6 6 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

EAP B-49 
Castell- 
defels

Castell- 
defels 4 4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4

EAP B-07 
Cornellà

Cornellà 
de 
Llobregat 10 10 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 9 9 9

EAP B-36 
EL Prat de 
Llobregat

El Prat de 
Llobregat 6 6 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6 6 6

EAP B-40 
Esplugues 
de 
Llobregat

Esplugues 
de 
Llobregat 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4

EAP B-19 
Viladecans Gavà 9 9 8,5 8,5 8,5 8,5 9,5 10 10 10

EAP B-26 
Martorell Martorell 11 12 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 12 12 12

EAP B-37 
Sant Boi de 
Llobregat

Sant 
Boi de 
Llobregat 8 8 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8 8 8

EAP B-46 
Sant 
Feliu de 
Llobregat

Sant 
Feliu de 
Llobregat 6 6 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6 6 6

EAP B-39 
Sant Vicenç 
dels Horts

Sant 
Vicenç 
dels Horts 9 9 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 9 9 9

EAP B-25 
Badia del 
Vallès

Badia del 
Vallès 5,5 5,5 4,5 4,5 6 6 4 4,5 4,5 4,5

EAP B-50 
Castellar 
del Vallès

Castellar 
del Vallès 5,5 5,5 5 5 5 5 5 5,5 5,5 5,5

EAP B-44 
Cerdanyola 
del Vallès

Cerdanyola 
del Vallès 5 5,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5
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Centre Municipi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

EAP B-16 
Montcada-
Ripollet-
Santa 
Perpetua

Montcada 
i Reixac 7,5 8 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8 8 8

EAP B-45 
Rubí Rubí 6,5 7 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,5 7,5 7,5

EAP B-34 
Sabadell Sabadell 17 17 16 16 15,5 16 16 16,5 16,5 16,5

EAP B-48 
Sant Cugat

Sant 
Cugat del 
Vallès 6 6 5 5 5 5 6 6 6 6

EAP B-13 
Terrassa Terrassa 14 15 14,5 15,5 16 15,5 15,5 16,5 16,5 16,5

EAP B-23 
Baix 
Maresme Alella 12 12 11 11 11 11 11 12 12 12

EAP B-28 
Vallès 
Oriental 
(Sector C)

Bigues  
i Riells 6 6 6 6 6 6 7 8 8 8

EAP B-14 
Vallès 
Oriental 
(Sector A) Granollers 8 8 7 7 7 7 7 8 8 8

EAP B-09 
Mataró Mataró 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9

EAP B-27 
Vallès 
Oriental 
(Sector B) Montmeló 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10

EAP B-24  
Alt 
Maresme

Pineda de 
Mar 11 11 10 10 10 10 10 12 12 12

EAP B-29 
Vallès 
Oriental 
(Sector D)

Sant 
Celoni 6 6 5 5 5 5 6 7 7 7

EAP B-18 
Berguedà Berga 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

EAP B-38 
Anoia Igualada 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11

EAP B-06 
Bages Manresa 12 13 12 12 12 11 12 13 14 14

EAP L-10 
Solsonès Solsona 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

EAP B-10 
Osona Vic 13 13 12 12 12 12 12 13 13 13

Barcelona, 2 de setembre de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
previstes per a aplicar el Pla estratègic per a la diversitat biològica 
2011-2020
314-04731/12

Proponent: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44903 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019

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 314-04731/12 us in-
formo del següent:

El 17 de juliol de 2018 el Govern de la Generalitat va aprovar l’Estratègia del pa-
trimoni natural i la biodiversitat de Catalunya 2030 (d’ara en endavant  ESNATURA), 
que és el document de planificació estratègica que defineix el full de ruta de les po-
lítiques de conservació de la natura a Catalunya fins el 2030. L’Estratègia és un do-
cument imprescindible per implementar a Catalunya el que estableixen el Conveni 
de diversitat biològica de Nacions Unides de 1992, el Pla 2011-2020 que el desplega 
i l’Estratègia 2020 sobre biodiversitat de la Unió Europea.

L’ESNATURA, que s’alinea amb els compromisos de l’agenda global (Pla estra-
tègic 2011-2020) i europea, és el full de ruta del Govern en les polítiques de conser-
vació de la natura que recull les actuacions que s’han d’aplicar fins llavors.

Entre les actuacions a curt termini de major importància estratègica hi ha la 
configuració de l’Observatori de la Biodiversitat i un primer informe de situació 
per a 2020, l’aprovació del Catàleg de fauna amenaçada de Catalunya, la tramita-
ció del Pla general de recuperació i conservació d’espècies amenaçades, la creació 
de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat, la constitució d’una Taula de 
coordinació Departament de Territori i Sostenibilitat - Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), la posada en marxa del Fons del Patrimo-
ni Natural i les negociacions amb el DARP relatives al proper període de finança-
ment del FEADER per tal què les polítiques de medi natural també puguin accedir 
als fons europeus als quals tenen dret i l’administració ambiental pugui intervenir 
de forma suficient en la definició de les mesures agroambientals a finançar i la seva 
implementació.

Barcelona, 2 de setembre de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de 
protecció per a preservar les espècies de flora amenaçada
314-04733/12

Proponent: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44904 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019

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 314-04733/12 us in-
formo del següent:
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Des d’un nivell més estratègic fins a un nivell d’actuacions sobre el terreny, les 
mesures implementades per preservar i protegir les espècies de flora amenaçada són 
les següents:

– Estratègia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya 2018-2030.
– Estratègia de Conservació de la Flora de Catalunya. Elaborada i pendent 

d’aprovació.
– Estratègia de Conservació de la Flora de Catalunya ex situ. Elaborada i pen-

dent d’aprovació.
– Decret 172/2008, de 26 d’agost, de creació del Catàleg de Flora amenaçada de 

Catalunya.
– Resolució AAM/732/2015, de 9 d’abril, per la qual s’aprova la catalogació, des-

catalogació i canvi de categoria d’espècies i subespècies del catàleg de flora amena-
çada de Catalunya.

– Redacció de Plans de Recuperació i Conservació.
– Vigilància i seguiment de flora amenaçada. El Cos d’Agents Rurals i tècnics 

realitzen un seguiment de diferents poblacions d’espècies de flora amenaçada amb 
l’objectiu de comprovar el seu estat i detectar amenaces. En cas que es detectin, es 
prenen les mesures adients i necessàries per conservar-les, en col·laboració amb els 
ajuntaments, equips gestors d’espais naturals protegits i propietaris, segons s’escaigui.

– Treballs de conservació de flora ex situ. Anualment es defineixen una sèrie 
d’espècies de flora amenaçada de les quals s’agafen llavors o esqueixos amb l’ob-
jectiu de constituir un banc de germoplasma i/o fer reforços de poblacions naturals, 
conjuntament amb entitats especialitzades i jardins botànics.

– Conservació in situ. Gestió de l’hàbitat en dues finques de Lleida (una finca 
agrícola i un antic abocador) orientada a la conservació de diferents espècies de 
flora protegida que hi són presents. Senyalització de zones amb flora amenaçada. 
Protecció de poblacions de flora amenaçada mitjançant la instal·lació de tancats. Col-
laboració amb altres entitats públiques per a l’estudi d’espècies de flora amenaçada.

Barcelona, 2 de setembre de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’espècies de fauna amenaçada incloses en el Catàleg de fauna 
amenaçada del 2018 ençà
314-04735/12

Proponent: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44905 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019

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 314-04735/12 us in-
formo del següent:

En la darrera revisió i actualització de la proposta de Catàleg de Fauna Amena-
çada de Catalunya realitzada l’any 2018, les especies incorporades o excloses han 
estat: 58 espècies incorporades i 24 espècies excloses.

Barcelona, 2 de setembre de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’espècies de flora en perill d’extinció i de flora vulnerable incloses 
en el Catàleg de flora amenaçada del 2018 ençà
314-04736/12

Proponent: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44906 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019

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 314-04736/12 us in-
formo del següent:

La darrera actualització del Catàleg de Flora Amenaçada va ser l’any 2015, mit-
jançant la Resolució AAM/732/2015, de 9 d’abril per la qual s’aprova la catalogació, 
descatalogació i canvi de categoria d’espècies.

Barcelona, 2 de setembre de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals el Departament d’Economia i Hisenda ha encomanat una 
auditoria del consorci Circuits de Catalunya
314-04869/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44828 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019

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 
314-04869/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-04870/12 a 314-
04874/12.

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, afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Aquesta bateria de preguntes fan referència majoritàriament a qüestions rela-
cionades amb el Consorci del Circuit de Catalunya. Cal assenyalar, però, que el 
Consorci es va extingir l’11 de desembre de 2013 mitjançant l’Acord de Govern 
GOV/127/2013, de 8 d’octubre, pel qual es ratifica l’extinció del Consorci del Circuit 
de Catalunya i s’autoritza la modificació dels estatuts i l’aprovació de les bases que 
han de regir el funcionament de Circuits de Catalunya, SL.

Per tant, entenem que el diputat que formula les preguntes es refereix a Circuits 
de Catalunya, SL, societat sobre la qual es facilita la informació següent:

El Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei de finances públiques de Catalunya, determina que la Intervenció Gene-
ral exerceix el control intern i control financer de la gestió econòmic-financera del 
sector públic de la Generalitat de Catalunya. La delimitació de les funcions de con-
trol en els àmbits no subjectes a fiscalització prèvia es concreten, entre d’altres, en 
el control financer mitjançant la forma d’auditoria, i en el control del compliment 
de la normativa vigent pel sector públic, totes dues actuacions sota la direcció de la 
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Intervenció General en l’àmbit de les entitats públiques que formen part del sector 
públic de la Generalitat.

També l’article 263 i 264 del Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei de societats de capital, diverses entitats partici-
pades per l’Administració de la Generalitat de Catalunya han de sotmetre anualment 
els seus comptes anuals a auditoria per part d’auditors externs.

A més, d’acord amb l’article 38.1 del Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desem-
bre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de 
l’Empresa Pública Catalana, el titular de l’òrgan administratiu responsable del pa-
trimoni de la Generalitat de Catalunya exerceix la representació de l’Administració 
de la Generalitat com a soci únic en les societats en el capital social de les quals la 
Generalitat participa directament i totalment, i la representació en les juntes generals 
de la resta de societats en les quals la Generalitat participa directament, i pot delegar 
l’exercici d’aquesta representació. La Junta General de Socis ha d’aprovar els comptes 
anuals de la societat, un cop formulats pel Consell d’Administració. Per a l’exercici 
d’aquesta facultat la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya 
(DGPGC) examina, prèviament a la celebració de la Junta, tota la documentació que 
ha de ser aprovada per aquesta i, en especial, els comptes anuals, l’informe de gestió, 
l’informe d’auditoria i la liquidació pressupostària de l’exercici tancat.

Per tot l’exposat, es posa de manifest que tant la Intervenció General com la Di-
recció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya precisen, per complir 
amb les seves respectives funcions, disposar d’una auditoria de les entitats públi-
ques. En tant que el 30 de juny de l’any 2017 va finalitzar la contractació de les au-
ditories dels exercicis 2014, 2015 i 2016 d’un grup d’empreses (entre elles Circuits 
de Catalunya, SL) que varen ser objecte de licitació pública, calia tornar a licitar 
aquestes auditories.

Aquesta nova contractació respecte a la dels exercicis anteriors amplia el seu ob-
jecte ja que incorpora l’elaboració de l’informe de legalitat de les societats incloses 
en la contractació. Per tant, aquest nou contracte encarrega l’elaboració de l’audito-
ria financera i de l’informe de legalitat pels exercicis 2017, 2018 i 2019 de la societat 
Circuits de Catalunya, SL.

El cost de les auditories l’assumeixen cada una de les societats mercantils. El 
cost anual de l’auditoria financera i de legalitat dels exercicis 2017, 2018 i 2019 as-
cendeix a 16.172,04 € (IVA inclòs).La Intervenció General està elaborant l’informe 
definitiu i l’informe d’actuacions, d’acord amb la Instrucció sobre el règim general a 
seguir en l’exercici del control financer de 14 de març de 2000, que està pendent de 
ser emès. En base al resultat de l’informe d’actuacions, l’entitat ha de proposar les 
actuacions i mesures a realitzar i el calendari per implementar-les. Així mateix, el 
Departament pot informar d’eventuals mesures que hagi pres, a banda de l’informe 
encara pendent.

D’altra banda, l’ampliació de capital de Circuits de Catalunya SL efectuada per 
l’Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA per import de 
4.500.068,13 euros va ser elevada a públic mitjançant escriptura de 12 de juliol  
de 2018. Segons consta en document adjunt a aquesta escriptura, l’Empresa de Pro-
moció i Localització Industrial de Catalunya, SA va fer efectiva mitjançant trans-
ferència bancària l’esmentada quantitat a Circuits de Catalunya, SL en data 21 de 
juny de 2018.

L’ampliació de capital de 4,5 milions subscrita íntegrament per l’Empresa de 
Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA va tenir la seva justificació 
per les fortes tensions de tresoreria que patia Circuits de Catalunya, SL ja que du-
rant l’exercici 2017, tot i la millora substancial, tant en ingressos previstos com en el 
control de la despesa respecte el pressupost del 2017, no van ser suficients per poder 
equilibrar el cash-flow de l’empresa i per tant, amb la finalitat de fer front a la situa-
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ció de tresoreria, va ser imprescindible recórrer a l’augment de capital i d’aquesta 
manera poder realitzar els pagaments ordinaris (nòmines i proveïdors menors).

Finalment, la composició accionarial després de l’ampliació de capital de 4,5 mi-
lions d’euros efectuada l’any 2018 és la següent: 

Titular Participacions Capital (€) %

Generalitat de Catalunya 179.946 27.742.274,82 51,45

Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC) 50.492 7.784.351,64 14,44

Ajuntament de Montmeló 25.243 3.891.713,31 7,22

Avançsa 94.053 14.500.151,01 26,89

Total 349.734 53.918.490,78 100,00

Barcelona, 30 d’agost de 2019
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’auditoria 
del consorci Circuits de Catalunya que ha encomanat el Departament 
d’Economia i Hisenda
314-04870/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44828 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04869/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades arran de l’auditoria del consorci Circuits de Catalunya  
que ha encomanat el Departament d’Economia i Hisenda
314-04871/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44828 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04869/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de 
l’ampliació de capital del consorci Circuits de Catalunya
314-04872/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44828 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04869/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius  
de l’ampliació de capital del consorci Circuits de Catalunya
314-04873/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44828 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04869/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la composició 
accionarial del consorci Circuits de Catalunya des de l’ampliació  
de capital del 2018
314-04874/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44828 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04869/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos 
previstos per al projecte de cobertura sanitària del Servei 
d’Emergències Mèdiques al Cos de Bombers de la Generalitat  
en determinades operacions i intervencions
314-04881/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44954 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019

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 314-04881/12 a 
314-04888/12, us informo del següent:

Atès que les iniciatives indicades més amunt fan referència a un mateix assumpte 
i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament 
constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta.

El model d’assistència i cobertura previst és el mateix que actualment realitza el 
personal mèdic i d’infermeria del Grup d’Emergències Mèdiques (GEM), les fun-
cions del qual es regulen en el decret 183/2007, de 28 d’agost, i on es descriu l’orga-
nització operativa i territorial del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya.

La cobertura sanitària del Sistema d’Emergències Mèdiques permet poder pres-
tar assistència en tot el territori de Catalunya. Les intervencions sanitàries adscrites 
fins ara a Bombers es coordinaran de forma directa amb la resta d’equips del SEM 
al territori, els quals se sumaran a l’assistència inicial i, posteriorment, en el tras-
llat a l’hospital més adient segons la patologia que presenti el pacient, tot seguint la 
cadena assistencial i els procediments de gestió i codis d’activació, i sempre amb  
la gestió directa de la Central de Coordinació Sanitària del SEM.

D’aquesta manera, i per tal que el Servei d’Emergències Mèdiques doni cober-
tura sanitària durant les operacions de rescat, salvament, intervencions en zona de 
foc i accidents RNBQ dutes a terme pels Bombers de la Generalitat, el model con-
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templarà dos àmbits diferenciats: El primer àmbit s’escau a la intervenció sanitària 
en el rescat de muntanya i correspon a metges especialistes en reanimació cardio-
pulmonar, malalt crític i medicina d’emergències, amb expertesa en muntanya i al-
tres escenaris, i que es troben destinats a la base d’helicòpter de rescat de Bombers 
de la Generalitat, ubicada a l’aeroport de Sabadell. El segon àmbit fa referència a 
la intervenció sanitària en incendis i es detalla en la cobertura realitzada per pro-
fessionals d’infermeria experts en assistència extrahospitalària i en serveis sanitaris 
de Bombers, i que estan destinats al Parc de Bombers de Cerdanyola del Vallès, en 
guàrdies de 24 hores.

Els recursos previstos, consensuats amb la Direcció General de Prevenció, Ex-
tinció d’Incendis i Salvament (DGPEIS), seran els que fins ara utilitza el cos de 
Bombers. És a dir, en el rescat de muntanya, els helicòpters de mitjans aeris de res-
cat MAER (helicòpter, equip de rescat i dotació sanitària), i en les intervencions ter-
restres, un vehicle tipus tot terreny amb dotació sanitària i de bombers.

El personal previst és de 7 professionals de medicina per al rescat de muntanya 
i 13 d’infermeria en la intervenció sanitària en incendis. L’equipament específic i el 
material serà el mateix que actualment utilitza el GEM, tant per les actuacions de 
muntanya com per les terrestres, és a dir EPIS de rescat i EPIS d’intervenció en foc.

Respecte a l’operativa sobre l’actuació, aquesta serà la mateixa que actualment 
s’utilitza al GEM, la qual depèn a nivell operatiu de la Sala Central dels Bombers 
de la Generalitat i, a nivell territorial, de la línia de comandament en cada servei. 
Els procediments a nivell sanitari seran els mateixos que s’utilitzen al SEM (guies 
clíniques i codis d’actuació), i existirà una dependència organitzativa i funcional en 
l’Àmbit dels Serveis Especialitzats de SEM.

Pel que fa a la formació dels professionals, a l’inici de la contractació, es realit-
zarà un curs teòric-pràctic avalat per Bombers i l’ISPC/ Escola de Bombers, amb 
la formació bàsica de les funcions de la categoria, que inclou la part de Prevenció 
de Riscos Laborals; s’establirà la necessària superació de les matèries impartides al 
curs bàsic de formació i, una vegada superada, es realitzarà un període de pràctiques 
tutelades fins a la incorporació definitiva al lloc de treball.

Posteriorment, i en format de formació continuada, es realitzaran cursos espe-
cífics de cada matèria i s’establirà un calendari de pràctiques obligatòries de for-
ma periòdica. Les habilitacions, específiques per a cada funció, del personal seran 
supervisades per personal formatiu de la DGPEIS i avalades per l’ISPCI/Escola de 
Bombers

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el model previst de 
cobertura sanitària del Servei d’Emergències Mèdiques al Cos de 
Bombers de la Generalitat en determinades operacions  
i intervencions
314-04882/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44954 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04881/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació 
pressupostària prevista perquè el Servei d’Emergències Mèdiques 
doni cobertura sanitària al Cos de Bombers de la Generalitat en 
determinades operacions i intervencions
314-04883/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44954 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04881/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla i els 
equipaments tècnics previstos perquè el Servei d’Emergències 
Mèdiques doni cobertura sanitària al Cos de Bombers de la 
Generalitat en determinades operacions i intervencions
314-04884/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44954 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04881/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els procediments 
d’actuació, coordinació i direcció previstos amb relació a la 
cobertura sanitària del Servei d’Emergències Mèdiques al Cos 
de Bombers de la Generalitat en determinades operacions i 
intervencions
314-04885/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44954 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04881/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla de formació 
per als professionals del Servei d’Emergències Mèdiques que 
donaran cobertura sanitària al Cos de Bombers de la Generalitat en 
determinades operacions i intervencions
314-04886/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44954 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04881/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les habilitacions del 
personal del Servei d’Emergències Mèdiques que donarà cobertura 
sanitària al Cos de Bombers de la Generalitat en determinades 
operacions i intervencions
314-04887/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44954 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04881/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’abast del projecte 
de cobertura sanitària del Servei d’Emergències Mèdiques al Cos de 
Bombers de la Generalitat en determinades operacions  
i intervencions
314-04888/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44954 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04881/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de la 
destitució del gerent de l’Hospital de la Vall d’Hebron
314-04894/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44951 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019

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 314-04894/12 a 
314-04896/12 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 seu càrrec.

Pel que fa a la reestructuració del Departament de Salut, l’únic canvi en l’orga-
nigrama va ser el realitzat el passat mes de desembre amb la creació de la Direcció 
General de Professionals en Salut, la qual té per funcions establir i dirigir les polí-
tiques, en l’àmbit de la planificació, de necessitats de professionals i, en l’àmbit de 
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l’ordenació professional, les polítiques de formació en matèria de salut i desenvolu-
pament professional.

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’organització 
prevista per a l’Hospital de la Vall d’Hebron
314-04895/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44951 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04894/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de fer 
una reestructuració dels alts càrrecs del Departament de Salut
314-04896/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44951 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04894/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per a 
eliminar el vot per correu en les eleccions a la Cambra de Comerç 
de Barcelona
314-05065/12

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44829 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019

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 314-05065/12 us in-
formo del següent:

En resposta a la sol·licitud formulada, us informo que l’eliminació del vot per 
correu en les eleccions a les cambres de comerç, indústria, serveis i navegació de 
Catalunya es produeix com a conseqüència de la introducció del vot electrònic pel 
Decret 175/2018, de 31 de juliol, sobre el règim electoral de les cambres oficials de 
comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya, a partir de la modificació de la 
Llei 14/2002, de 27 de juny, de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació  
de Catalunya i del Consell General de les Cambres introduïda pel Decret llei 3/2017, de  
27 de juny, de mesures urgents per a la celebració d’eleccions a les cambres oficials  
de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya i constitució dels seus òrgans de  
govern.

El vot electrònic facilita el procés de vot als electors de les cambres, que són 
totes les empreses que tenen activitat en la demarcació d’una cambra, de manera 
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que poden exercir el vot les 24 h del dia, des de qualsevol lloc amb accés a internet. 
Aquesta òptima accessibilitat fa innecessari mantenir en paral·lel el sistema del vot 
per correu, que queda obsolet en implicar desplaçaments i gestions múltiples.

Més enllà de les càrregues que suposa per a l’elector, un motiu rellevant per eli-
minar el mecanisme de vot per correu utilitzat tradicionalment en les eleccions a les 
cambres de comerç és el seu qüestionament en seu judicial pel que fa a la manca de 
garanties en la recepció de la documentació per votar per part de l’elector (STS 19 
juliol de 2012, que recull la Sentencia del TSJ de Catalunya 94/2013, de 7 de febrer 
de 2013).

Pel que fa a la normativa aplicable:
− Llei 14/2002, de 27 de juny, de les cambres oficials de comerç, indústria i na-

vegació de Catalunya i del Consell General de les Cambres
− Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, In-

dustria, Servicios y Navegación
− Real Decreto 669/2015, de 17 de julio, por el que se desarrolla la Ley 4/2014, 

de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación

− Decret llei 3/2017, de 27 de juny, de mesures urgents per a la celebració d’elec-
cions a les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya  
i constitució dels seus òrgans de govern.

− Decret 175/2018, de 31 de juliol, sobre el règim electoral de les cambres ofi-
cials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya.

− Resolució EMC/3102/2018, de 18 de desembre, de convocatòria d’eleccions per 
a la renovació dels òrgans de govern de les cambres oficials de comerç, indústria, 
serveis i navegació de Catalunya

− Resolució EMC/1125/2019, de 29 d’abril, de modificació de l’annex 4 de la 
Resolució EMC/3102/2018, de 18 de desembre, de convocatòria d’eleccions per a 
la renovació dels òrgans de govern de les cambres oficials de comerç, indústria, 
serveis i navegació de Catalunya

− Orden EIC/710/2017, de 26 de julio, por la que se declara abierto el proceso 
electoral para la renovación de los Plenos de las Cámaras Oficiales de Comercio, 
Industria, Servicios y Navegación de España.

− Orden ICT/990/2018, de 24 de septiembre, por la que se modifica la Orden 
EIC/710/2017, de 26 de julio, por la que se declara abierto el proceso electoral para 
la renovación de los Plenos de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servi-
cios y Navegación de España

− Orden ICT/396/2019, de 29 de marzo, por la que se modifica la Orden 
EIC/710/2017, de 26 de julio, por la que se declara abierto el proceso electoral para 
la renovación de los plenos de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servi-
cios y Navegación de España.

− Orden ICT/140/2019, del 14 de febrero, por la que se regulan las condiciones 
para el ejercicio del voto electrónico en el proceso electoral para la renovación de 
los plenos de las Cámaras Oficiales de Comercio, Indústria, Servicios y Navegación

− Decret 397/1996, de 12 de desembre, sobre els censos electorals de les cambres 
oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya. (Inclou correcció d’errades  
del DOGC núm. 2321 i Decret 122/2005, de 14 de juny, pel qual es modifica l’Annex del  
Decret 397/1996, de 12 de desembre, sobre els censos electorals de les cambres ofi-
cials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya.)

− Resolució EMC/526/2018, de 20 de març, per la qual es donen instruccions so-
bre el lliurament de dades del cens electoral a les persones aspirants a ser proclama-
des candidates a vocals per sufragi de les persones electores en el procés electoral 
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per a la renovació dels òrgans de govern de les cambres oficials de comerç, indústria, 
serveis i navegació de Catalunya.

Barcelona, 28 d’agost de 2019
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els requisits exigits 
a la Cambra de Comerç de Barcelona pel que fa al vot electrònic en 
les eleccions al seu òrgan de govern
314-05066/12

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44830 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019

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 314-05066/12, us 
informo del següent:

Els requisits que s’han exigit a la Cambra de Barcelona han estat el compliment 
de les garanties del vot electrònic que estableix l’article 24 i tot el conjunt de nor-
mativa aplicable.

Pel que fa a les accions que ha dut a terme el Govern per garantir el bon fun-
cionament del procés, us informo que ha actualitzat el marc normatiu català, adap-
tant-lo a la normativa bàsica estatal i, a través de l’òrgan tutelar de les Cambres, la 
titular del qual és la secretària general del Departament d’Empresa i Coneixement, 
ha convocat les eleccions i ha previst la constitució de les juntes electorals. Concre-
tament la Junta Electoral Central, que presideix la secretària general del Departa-
ment d’Empresa i Coneixement, ha vetllat pel compliment de les garanties del vot 
electrònic.

D’acord amb la normativa, s’ha designat un auditor del procés de vot electrònic, 
totalment independent, que ha supervisat les eleccions, donant garantia de la no 
existència de frau electoral.

Barcelona, 28 d’agost de 2019
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de la 
Taula del Pacte Nacional per a la Indústria
314-05073/12

Proponent: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 44831 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019

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 314-05073/12, us 
informo del següent:

L’Acord de Govern 124/2016, de 13 de setembre, estableix, en el seu punt 1.1, que 
la Taula estarà vigent fins a l’aprovació del Pacte nacional per a la indústria. Així 
mateix, diu que els grups de treball elaboraran l’estratègia i les accions de cadascun 
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dels sis àmbits i traslladaran a la Taula les seves propostes per tal que faci les va-
loracions i les aportacions adients, que trametrà el Govern per a la seva aprovació  
i remissió posterior al Parlament.

Per tant, un cop redactat i aprovat el Pacte nacional per a la indústria, la Taula  
i els sis grups de treball han deixat d’estar vigents.

Des de la seva creació (setembre de 2016), i mentre van durar els treballs de 
redacció del Pacte (juliol de 2017), la Taula es va reunir tres cops i els grups de tre-
ball, nou vegades cadascun, és dir, un total de 54 reunions.

El principal fruit de les reunions dels grups de treball i de la Taula ha estat la 
pròpia redacció del Pacte nacional per a la indústria, que va ser presentat pública-
ment el 24 de juliol de 2017.

Així doncs, les mesures derivades del treball de la Taula i dels grups de treball 
ha estat el propi Pacte.

Barcelona, 28 d’agost de 2019
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement
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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 
l’objectiu de l’Institut Nova Història de revisar la història amb finalitat 
política
311-01114/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 44465 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 12.09.2019

A la Mesa de la de la Comissió d’Afers Institucionals
Sonia Sierra Infante, diputada 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 esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es la opinión de la Consellera de Presidencia sobre las prácticas pseudo-

científicas utilizadas por el Institut Nova Història (INH) y que pretenden un revisio-
nismo de la historia con fines evidentemente políticos?

Palacio del Parlamento, 16 de agosto de 2019
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la base 
científica de les teories sobre la catalanitat de Cervantes, Colom, 
Erasme de Rotterdam i Leonardo da Vinci de l’Institut Nova Història
311-01115/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 44466 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 12.09.2019

A la Mesa de la de la Comissió d’Afers Institucionals
Sonia Sierra Infante, diputada 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 esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cree la Consellera de Presidencia que las teorías del Institut Nova Història 

(INH) sobre la catalanidad de Miguel de Cervantes, del Quijote, de Cristóbal Colón, 
de Erasmo de Rotterdam y de Leonardo da Vinci tienen algún tipo de base cientí-
fica?

Palacio del Parlamento, 16 de agosto de 2019
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Fascicle segon
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
suport a la historiografia catalana davant de l’activitat de l’Institut 
Nova Història
311-01116/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 44467 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 12.09.2019

A la Mesa de la de la Comissió d’Afers Institucionals
Sonia Sierra Infante, diputada 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 esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Ha realizado o piensa realizar la Consellera de Presidencia alguna declara-

ción pública de apoyo a la historiografía catalana ante las teorías conspiranoicas del 
Institut Nova Història?

Palacio del Parlamento, 16 de agosto de 2019
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
subvencions o convenis amb l’Institut Nova Història
311-01117/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 44468 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 12.09.2019

A la Mesa de la de la Comissió d’Afers Institucionals
Sonia Sierra Infante, diputada 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 esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Ha otorgado la Administración de la Generalitat y/o su sector público depen-

diente algún tipo de subvención, ayuda, convenio o contrato al Institut Nova His-
tòria (INH) y/o a alguno de sus miembros? ¿Ha cedido la Generalitat de Cataluña 
algún espacio físico o de comunicación a este instituto y/o a alguno de sus miembros 
para la divulgación de sus teorías?

Palacio del Parlamento, 16 de agosto de 2019
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
protecció al treball historiogràfic amb procediments científics davant 
de l’activitat de l’Institut Nova Història
311-01118/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 44469 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 12.09.2019

A la Mesa de la de la Comissió d’Afers Institucionals
Sonia Sierra Infante, diputada 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 esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Ha tomado medidas la Consellera de Presidencia para proteger el trabajo his-

toriográfico que se desarrolla en Cataluña con procedimientos científicos de las teo-
rías revisionistas con fines políticos desarrolladas sin ningún criterio, por grupos 
como el Institut Nova Història (INH), que ponen en peligro el prestigio este sector 
en Cataluña?

Palacio del Parlamento, 16 de agosto de 2019
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’interès 
general del suport d’alguns ajuntaments a l’activitat de l’Institut Nova 
Història
311-01119/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 44470 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 12.09.2019

A la Mesa de la de la Comissió d’Afers Institucionals
Sonia Sierra Infante, diputada 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 esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cree la Consellera de Presidencia que los ayuntamientos gobernados por los 

partidos que dan apoyo al actual Govern y que destinan parte de su patrimonio pú-
blico a financiar o sostener las actividades del Institut Nova Història (INH) están 
realmente persiguiendo el interés general de los ciudadanos con este tipo de actua-
ciones?

Palacio del Parlamento, 16 de agosto de 2019
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
reunions entre el Departament d’Educació i l’Oficina de Drets Civils  
i Polítics
311-01149/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 45108 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 12.09.2019

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

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

Segons la resposta del Sr. Pere Aragonès a la iniciativa 320-01299/12, l’Ofici-
na de Drets Civils i Polítics «té previst treballar conjuntament amb el Departament 
d’Educació per tal de facilitar al personal docent i als centres educatius eines per a 
la divulgació dels valors democràtics i dels drets civils i polítics».

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– S’ha produït cap reunió amb el Departament d’Educació? En cas afirmatiu, 

quantes? En quines dates?

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2019
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
documents lliurats per l’Oficina de Drets Civils i Polítics amb la 
descripció de les eines que es facilitarien al personal docent i als 
centres educatius per a la divulgació dels valors democràtics i dels 
drets civils i polítics
311-01150/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 45109 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 12.09.2019

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

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

Segons la resposta del Conseller Pere Aragonès a la iniciativa 320-01299/12, 
l’Oficina de Drets Civils i Polítics «té previst treballar conjuntament amb el Depar-
tament d’Educació per tal de facilitar al personal docent i als centres educatius eines 
per a la divulgació dels valors democràtics i dels drets civils i polítics».

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Ha entregat l’Oficina de Drets Civils i Polítics documents que descriguin les 

«eines per a la divulgació dels valors democràtics i dels drets civils i polítics», per 
al personal docent i els centres educatius?

Palau del Parlament, 5 de setembre de 2019
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
idoneïtat d’Adam Majó, director de l’Oficina de Drets Civils i Polítics, 
per a donar als professors i als centres educatius eines per a la 
divulgació dels valors democràtics i dels drets civils i polítics
311-01151/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 45110 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 12.09.2019

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

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

Segons la resposta del Sr. Pere Aragonès a la iniciativa 320-01299/12, l’Ofici-
na de Drets Civils i Polítics «té previst treballar conjuntament amb el Departament 
d’Educació per tal de facilitar al personal docent i als centres educatius eines per a 
la divulgació dels valors democràtics i dels drets civils i polítics».

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Atès que Adam Majó ha militat en Moviment en Defensa de la Terra, proper 

a l’organització terrorista Terra Lliure, ¿creu el Departament d’Educació que és una 
persona escaient per a donar «eines» al professorat i als centres educatius?

Palau del Parlament, 5 de setembre de 2019
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acords i els 
convenis signats amb les empreses subministradores d’energia 
en aplicació de la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica
314-05496/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 44842 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019

A la Mesa del Parlament
Noemí de la Calle Sifré, diputada, Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
Segons l’article 6.3 de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a 

afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètic, amb quantes 
companyies de subministrament d’aigua potable, de gas i de llum, 

– ¿S’han establert i signat acords o convenis d’acord amb el que disposa la Llei?
– ¿Quines han estat les accions amb les empreses de subministrament per tal 

d’arribar a acords o convenis?

Palau del Parlament, 30 d’agost de 2019
Noemí de la Calle Sifré, Martí Pachamé Barrera, diputats GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions 
mantingudes amb les empreses subministradores d’energia per a 
establir acords en aplicació de la Llei 24/2015, de mesures urgents 
per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa 
energètica
314-05497/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 44843 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019

A la Mesa del Parlament
Noemí de la Calle Sifré, diputada, Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quantes reunions amb les empreses suministradores s’han tingut sobre aquest 

tema? En aquest sentit voldríem saber l’agenda específica, amb qui s’ha fet la reunió, 
data de la reunió i acords assolits.

Palau del Parlament, 30 d’agost de 2019
Noemí de la Calle Sifré, Martí Pachamé Barrera, diputats GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones acollides a la Llei 24/2015, de mesures urgents per a 
afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica
314-05498/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 44844 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019

A la Mesa del Parlament
Noemí de la Calle Sifré, diputada, Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Còmput total del número de persones sol·licitants envers de la Llei 24/2015 del 

29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge 
i la pobresa energètica? Del nombre total d’expedients gestionats quants han estat 
desestimats anualment des de l’aprovació de la llei per els organismes competents?

Palau del Parlament, 30 d’agost de 2019
Noemí de la Calle Sifré, Martí Pachamé Barrera, diputats GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import del deute 
anual de les persones acollides a la Llei 24/2015, de mesures urgents 
per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa 
energètica
314-05499/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 44845 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019

A la Mesa del Parlament
Noemí de la Calle Sifré, diputada, Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– ¿Quin es l’import total anual de la deute de les usuaris que accedeixen a aques-

tes ajudes per situació de pobresa energètica des de l’aprovació de la Llei 24/2015, 
del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergèn-cia en l’àmbit de l’ha-
bitatge i la pobresa energètica?

Palau del Parlament, 30 d’agost de 2019
Noemí de la Calle Sifré, Martí Pachamé Barrera, diputats GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració 
d’estudis relatius al caràcter estructural o conjuntural de les 
situacions de vulnerabilitat causants de pobresa energètica
314-05500/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 44846 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019

A la Mesa del Parlament
Noemí de la Calle Sifré, diputada, Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– S’ha fet algun estudi per part del Departament de Treball, Afers Socials i Fa-

mílies recent sobre l’etiologia de la població que pateix la situació de vulnerabilitat 
sobri si aquesta situació és conjuntural o esdevé permanent?

Palau del Parlament, 30 d’agost de 2019
Noemí de la Calle Sifré, Martí Pachamé Barrera, diputats GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la durada mitjana de 
les situacions de vulnerabilitat causants de pobresa energètica
314-05501/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 44847 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019

A la Mesa del Parlament
Noemí de la Calle Sifré, diputada, Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la durada mitjana en situació de vulnerabilitat que pateix la població 

afectada?

Palau del Parlament, 30 d’agost de 2019
Noemí de la Calle Sifré, Martí Pachamé Barrera, diputats GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les franges d’edat 
més afectades per les situacions de vulnerabilitat causants de 
pobresa energètica
314-05502/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 44848 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019

A la Mesa del Parlament
Noemí de la Calle Sifré, diputada, Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quines són les franges d’edat més afectades per la situació de vulnerabilitat 

energètica?

Palau del Parlament, 30 d’agost de 2019
Noemí de la Calle Sifré, Martí Pachamé Barrera, diputats GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adopció de 
mesures orientades a franges d’edat concretes amb relació a 
situacions de vulnerabilitat causants de pobresa energètica
314-05503/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 44849 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019

A la Mesa del Parlament
Noemí de la Calle Sifré, diputada, Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– S’han pres mesures en funció de les franges d’edat que pateixen la situació de 

vulnerabilitat energètica?

Palau del Parlament, 30 d’agost de 2019
Noemí de la Calle Sifré, Martí Pachamé Barrera, diputats GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conclusions 
i els resultats dels estudis i informes relatius a les situacions de 
vulnerabilitat causants de pobresa energètica
314-05504/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 44850 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019

A la Mesa del Parlament
Noemí de la Calle Sifré, diputada, Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Referent als diferents estudis i informes sobre la vulnerabilitat energètica, 

quins han estat els conclusions sobre els seus efectes?

Palau del Parlament, 30 d’agost de 2019
Noemí de la Calle Sifré, Martí Pachamé Barrera, diputats GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les polítiques dutes 
a terme amb relació a les situacions de vulnerabilitat causants de 
pobresa energètica
314-05505/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 44851 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019

A la Mesa del Parlament
Noemí de la Calle Sifré, diputada, Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quines estratègies i mesures de les administracions competents s’han dut a 

terme?

Palau del Parlament, 30 d’agost de 2019
Noemí de la Calle Sifré, Martí Pachamé Barrera, diputats GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració 
d’estudis sobre el risc de pobresa referits al 2015
314-05506/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 44852 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019

A la Mesa del Parlament
Noemí de la Calle Sifré, diputada, Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– A la web del Departament està publicat un estudi de 2014, sobre el risc de po-

bresa a Catalunya, existeixen estudis posteriors referents als anys 2015?

Palau del Parlament, 30 d’agost de 2019
Noemí de la Calle Sifré, Martí Pachamé Barrera, diputats GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració 
d’estudis sobre el risc de pobresa referits al 2016
314-05507/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 44853 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019

A la Mesa del Parlament
Noemí de la Calle Sifré, diputada, Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del 
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Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– A la web del Departament està publicat un estudi de 2014, sobre el risc de po-

bresa a Catalunya, existeixen estudis posteriors referent al any 2016?

Palau del Parlament, 30 d’agost de 2019
Noemí de la Calle Sifré, Martí Pachamé Barrera, diputats GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració 
d’estudis sobre el risc de pobresa referits al 2017
314-05508/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 44854 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019

A la Mesa del Parlament
Noemí de la Calle Sifré, diputada, Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– ¿A la web del Departament està publicat un estudi de 2014, sobre el risc de po-

bresa a Catalunya, existeixen estudis posteriors referent al any 2017?

Palau del Parlament, 30 d’agost de 2019
Noemí de la Calle Sifré, Martí Pachamé Barrera, diputats GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració 
d’estudis sobre el risc de pobresa referits al 2018
314-05509/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 44855 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019

A la Mesa del Parlament
Noemí de la Calle Sifré, diputada, Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– ¿A la web del Departament està publicat un estudi de 2014, sobre el risc de po-

bresa a Catalunya, existeixen estudis posteriors referent al any 2018?

Palau del Parlament, 30 d’agost de 2019
Noemí de la Calle Sifré, Martí Pachamé Barrera, diputats GP Cs



BOPC 413
16 de setembre de 2019

3.25.15. Preguntes per escrit 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost 
destinat anualment al Fons per a la pobresa energètica del 2015 ençà
314-05510/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 44856 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019

A la Mesa del Parlament
Noemí de la Calle Sifré, diputada, Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el pressupost anual en els darrers cinc anys que el Govern de la Gene-

ralitat ha dedicat a la creació d’un Fons per la Pobresa Energètica?

Palau del Parlament, 30 d’agost de 2019
Noemí de la Calle Sifré, Martí Pachamé Barrera, diputats GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’execució del 
pressupost destinat al Fons per a la pobresa energètica del 2015 
ençà
314-05511/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 44857 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019

A la Mesa del Parlament
Noemí de la Calle Sifré, diputada, Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– En els pressupostos del 2015 és van destinar 10 milions d’euros al Fons per la 

Pobresa Energètica, durant aquest any 2015 quines han estat els quantitats finalment 
executades? Aquest pressupost s’ha repetit en els anys se-güents 2016 fins a 2019, 
quina ha sigut la seva execució anual?

Palau del Parlament, 30 d’agost de 2019
Noemí de la Calle Sifré, Martí Pachamé Barrera, diputats GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conclusions i 
els resultats del Pla d’acció per a la lluita contra la pobresa i per a la 
inclusió social a Catalunya 2015-2016
314-05512/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 44858 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019

A la Mesa del Parlament
Noemí de la Calle Sifré, diputada, Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– A la web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies dins dels «Àm-

bits d’actuació» i dins l’àmbit de «Pobresa i inclusió social» la informació més ac-
tualitzada que s’ofereix és el «P»la d’Acció 2015-2016. Quines són les conclusions  
i resultats aplicats d’aquest pla?

Palau del Parlament, 30 d’agost de 2019
Noemí de la Calle Sifré, Martí Pachamé Barrera, diputats GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’elaboració de 
plans d’acció per a la lluita contra la pobresa i per a la inclusió social 
del 2017 ençà
314-05513/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 44859 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019

A la Mesa del Parlament
Noemí de la Calle Sifré, diputada, Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– S’han fet més Plans d’Acció sobre la pobresa i inclusió social des del 2017 en 

endavant per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies?

Palau del Parlament, 30 d’agost de 2019
Noemí de la Calle Sifré, Martí Pachamé Barrera, diputats GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per a garantir els subministraments bàsics 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
314-05514/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 44860 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019

A la Mesa del Parlament
Noemí de la Calle Sifré, diputada, Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quines han sigut els iniciatives polítiques del Govern, i els resultats actuals en 

matèria energètica per tal de garantir els serveis bàsics des de l’aprovació de la Llei 
24/2015 del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit 
de l’habitatge i la pobresa energètica?

Palau del Parlament, 30 d’agost de 2019
Noemí de la Calle Sifré, Martí Pachamé Barrera, diputats GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a evitar que Plataforma per la Llengua o qualsevol altra 
entitat entrin als centres escolars per a condicionar la llengua en què 
parlen els alumnes
314-05515/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 44965 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019

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 información aparecida en la noticia de El Mundo «Los «espías del 
 recreo» preparan una gran campaña «en los patios» de Cataluña» (03-09-19), Pla-
taforma per la Llengua, la entidad que espió a los alumnos en los patios de los co-
legios previo engaño del profesorado y de los equipos directivos y sin ningún tipo 
de autorización de las familias, ha iniciado una colecta de 30.000 euros con los que 
pretende poner en marcha «una gran campaña de sensibilización» para «promover 
el catalán en los patios de las escuelas e institutos». Dada la falta de ética de dicha 
entidad, que se saltó todos los códigos éticos y deontológicos establecidos.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué medidas urgentes piensa tomar el Departamento de Educación para que 

la entidad Plataforma per la Llengua o cualquier otra no entre en los centros escola-
res para condicionar la lengua que hablan los alumnos?

Palacio del Parlamento, 4 de septiembre de 2019 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la protecció de la 
intimitat dels alumnes al pati de l’escola
314-05516/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 44966 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019

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 información aparecida en la noticia de El Mundo «Los «espías del 
 recreo» preparan una gran campaña «en los patios» de Cataluña» (03-09-19), Pla-
taforma per la Llengua, la entidad que espió a los alumnos en los patios de los co-
legios previo engaño del profesorado y de los equipos directivos y sin ningún tipo 
de autorización de las familias, ha iniciado una colecta de 30.000 euros con los que 
pretende poner en marcha «una gran campaña de sensibilización» para «promover 
el catalán en los patios de las escuelas e institutos». Dada la falta de ética de dicha 
entidad, que se saltó todos los códigos éticos y deontológicos establecidos.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Puede garantizar el Departamento de Educación la protección de todo el 

alumnado de Cataluña o se va a producir de nuevo la bochornosa situación del curso 
2018-19 cuando los alumnos catalanes fueron espiados en los patios de los colegios?

Palacio del Parlamento, 4 de septiembre de 2019 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
que adoptarà per a protegir els alumnes de les intromissions de 
Plataforma per la Llengua
314-05517/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 44967 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019

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 información aparecida en la noticia de El Mundo «Los «espías del 
 recreo» preparan una gran campaña «en los patios» de Cataluña» (03-09-19), Pla-
taforma per la Llengua, la entidad que espió a los alumnos en los patios de los co-
legios previo engaño del profesorado y de los equipos directivos y sin ningún tipo 
de autorización de las familias, ha iniciado una colecta de 30.000 euros con los que 
pretende poner en marcha «una gran campaña de sensibilización» para «promover 
el catalán en los patios de las escuelas e institutos». Dada la falta de ética de dicha 
entidad, que se saltó todos los códigos éticos y deontológicos establecidos.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
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– ¿Qué medidas va a tomar el Departamento de Educación para proteger a los 
alumnos catalanes de las intromisiones politizadas y adoctrinadoras de Plataforma 
per la Llengua en nuestro sistema educativo?

Palacio del Parlamento, 4 de septiembre de 2019 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
seguiments policials en curs per violència de gènere
314-05518/12

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 45102 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019

A la Mesa del Parlamento
María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del 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 violencia de género es una lacra en nuestra sociedad y no debemos escatimar 

esfuerzos para conseguir su total erradicación.
El Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña no ha puesto en prác-

tica ninguna de las medidas señaladas en el Plan de Seguridad y Atención a las 
Víctimas de Violencia Machista y Doméstica realizado para el período 2015-2018. 

En el año 2018 se interpusieron en el ámbito policial 12.977 denuncias por vio-
lencia de género en el ámbito de la pareja y en el primer trimestre de 2019 se inter-
pusieron 3021 denuncias.

– ¿Cuál es el total de seguimientos policiales por violencia de género que en la 
actualidad se están llevando a cabo en Cataluña? Se solicita el desglose por provin-
cias.

Palacio del Parlamento, 2 de septiembre de 2019 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de 
seguiments policials en curs per violència de gènere amb mesures 
judicials de protecció i vigilància
314-05519/12

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 45103 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019

A la Mesa del Parlamento
María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del 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 violencia de género es una lacra en nuestra sociedad y no debemos escatimar 

esfuerzos para conseguir su total erradicación.
El Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña no ha puesto en prác-

tica ninguna de las medidas señaladas en el Plan de Seguridad y Atención a las 
Víctimas de Violencia Machista y Doméstica realizado para el período 2015-2018. 
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En el año 2018 se interpusieron en el ámbito policial 12.977 denuncias por vio-
lencia de género en el ámbito de la pareja y en el primer trimestre de 2019 se inter-
pusieron 3021 denuncias.

De la total cifra de seguimientos policiales por violencia de género que se están 
llevando a cabo: 

– ¿Cuál es el porcentaje de estos seguimientos que cuentan con medidas judicia-
les de protección y vigilancia?

Palacio del Parlamento, 2 de septiembre de 2019 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge 
de seguiments policials en curs per violència de gènere sense cap 
mesura judicial o fiscal de protecció
314-05520/12

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 45104 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019

A la Mesa del Parlamento
María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del 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 violencia de género es una lacra en nuestra sociedad y no debemos escatimar 

esfuerzos para conseguir su total erradicación.
El Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña no ha puesto en prác-

tica ninguna de las medidas señaladas en el Plan de Seguridad y Atención a las 
Víctimas de Violencia Machista y Doméstica realizado para el período 2015-2018. 

En el año 2018 se interpusieron en el ámbito policial 12.977 denuncias por vio-
lencia de género en el ámbito de la pareja y en el primer trimestre de 2019 se inter-
pusieron 3021 denuncias.

– ¿Cuál es el porcentaje de seguimiento de víctimas que no tienen ninguna me-
dida judicial o fiscal de protección otorgada?

Palacio del Parlamento, 2 de septiembre de 2019 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions entre el 
Departament d’Educació i l’Oficina de Drets Civils i Polítics
314-05521/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 45111 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019

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 resposta del Conseller Pere Aragonès a la iniciativa 320-01299/12, 
l’Oficina de Drets Civils i Polítics «té previst treballar conjuntament amb el Depar-
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tament d’Educació per tal de facilitar al personal docent i als centres educatius eines 
per a la divulgació dels valors democràtics i dels drets civils i polítics».

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– S’ha produït cap reunió amb el Departament d’Educació? En cas afirmatiu, 

quantes? En quines dates?
– En cas negatiu, quin és el calendari de reunions previst?

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2019
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els documents 
lliurats per l’Oficina de Drets Civils i Polítics amb la descripció de les 
eines que es facilitarien al personal docent i als centres educatius 
per a la divulgació dels valors democràtics i dels drets civils i polítics
314-05522/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 45112 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019

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 resposta del Sr. Pere Aragonès a la iniciativa 320-01299/12, l’Ofici-
na de Drets Civils i Polítics «té previst treballar conjuntament amb el Departament 
d’Educació per tal de facilitar al personal docent i als centres educatius eines per a 
la divulgació dels valors democràtics i dels drets civils i polítics».

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Ha entregat l’Oficina de Drets Civils i Polítics documents que descriguin les 

«eines per a la divulgació dels valors democràtics i dels drets civils i polítics» per al 
personal docent i els centres educatius?

En cas negatiu, quins són els documents i qualsevol tipus d’eina que es té inten-
ció d’entregar als centres educatius.

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2019
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la idoneïtat d’Adam 
Majó, director de l’Oficina de Drets Civils i Polítics, per a donar als 
professors i als centres educatius eines per a la divulgació dels 
valors democràtics i dels drets civils i polítics
314-05523/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 45113 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019

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 resposta del Sr. Pere Aragonès a la iniciativa 320-01299/12, l’Ofici-
na de Drets Civils i Polítics «té previst treballar conjuntament amb el Departament 
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d’Educació per tal de facilitar al personal docent i als centres educatius eines per a 
la divulgació dels valors democràtics i dels drets civils i polítics».

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Atès que Adam Majó ha militat en Moviment en Defensa de la Terra, proper 

a l’organització terrorista Terra Lliure, ¿creu el Departament d’Educació que és una 
persona escaient per a donar «eines» al professorat i als centres educatius?

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2019
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions entre el 
Departament d’Educació i l’Oficina de Drets Civils i Polítics
314-05524/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 45114 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019

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 resposta del Sr. Pere Aragonès a la iniciativa 320-01299/12, l’Ofici-
na de Drets Civils i Polítics «té previst treballar conjuntament amb el Departament 
d’Educació per tal de facilitar al personal docent i als centres educatius eines per a 
la divulgació dels valors democràtics i dels drets civils i polítics».

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– S’ha produït cap reunió amb el Departament d’Educació? En cas afirmatiu, 

quantes? En quines dates?

Palau del Parlament, 5 de setembre de 2019
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els documents 
lliurats per l’Oficina de Drets Civils i Polítics amb la descripció de les 
eines que es facilitarien al personal docent i als centres educatius 
per a la divulgació dels valors democràtics i dels drets civils i polítics
314-05525/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 45115 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019

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 resposta del Sr. Pere Aragonès a la iniciativa 320-01299/12, l’Ofici-
na de Drets Civils i Polítics «té previst treballar conjuntament amb el Departament 
d’Educació per tal de facilitar al personal docent i als centres educatius eines per a 
la divulgació dels valors democràtics i dels drets civils i polítics».

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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– Ha entregat l’Oficina de Drets Civils i Polítics documents que descriguin les 
«eines per a la divulgació dels valors democràtics i dels drets civils i polítics» per al 
personal docent i els centres educatius?

Palau del Parlament, 5 de setembre de 2019
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la idoneïtat d’Adam 
Majó, director de l’Oficina de Drets Civils i Polítics, per a donar als 
professors i als centres educatius eines per a la divulgació dels 
valors democràtics i dels drets civils i polítics
314-05526/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 45116 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019

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 resposta del Sr. Pere Aragonès a la iniciativa 320-01299/12, l’Ofici-
na de Drets Civils i Polítics «té previst treballar conjuntament amb el Departament 
d’Educació per tal de facilitar al personal docent i als centres educatius eines per a 
la divulgació dels valors democràtics i dels drets civils i polítics».

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Atès que Adam Majó ha militat en Moviment en Defensa de la Terra, proper 

a l’organització terrorista Terra Lliure, ¿creu el Departament d’Educació que és una 
persona escaient per a donar «eines» al professorat i als centres educatius?

Palau del Parlament, 5 de setembre de 2019
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si té constància de 
l’existència d’un càrtel del sector dels sobres de paper que, amb la 
fixació de preus i el repartiment de clients del mercat, va perjudicar 
la Generalitat
314-05527/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 45119 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019

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.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
El 25 de març de 2013, la Comissió nacional del mercat de la competència 

(CNMC) va emetre una resolució (expedient S/0316/10) per la qual declarava acre-
ditada l’existència d’un càrtel de fixació de preus i repartiment de clients del mer-
cat del sobre de paper en tot el territori estatal. Aquesta activitat, contrària a la Llei 
15/2007, de 3 de juliol, de Defensa de la Competència, i del Tractat de Funciona-
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ment de la Unió Europea, fou desenvolupada entre 1977 i 2010 per les empreses An-
daluza de Papel, SA, Antalls Envelopes Manufacturing, SL i la seva antiga matriu 
Antalis International, SAS, Argansobre, SA, Emilio Domenech Mirabet, SA, Envel 
Europa, SA i la seva antiga matriu holdham, SA, grupo Tompla sobre Exprés, SL 
(actualment denominada Tompla Sobre Exprés, SL), Hispapel, SA, Maespa Manipu-
lados, SL, Manufacturas Tompla, SA (actualment denominada Printeos, SA la seva 
antiga matriu del Grupo Tompla), Pacsa, Papelera Del Carrion, SL, Rodon Porta, SL 
(actualment extingida per fusió amb Maespa), Sobre Industrial, SL, Sociedad Anó-
nima de Talleres de Manipulación de Papel (SAM), Sobres Izalbe, SA, Unipapel 
Transformación y Distribución, SA i la seva antiga matriu Unipapel, SA (actualment 
denominada Adveo Group International).

Totes les empreses varen rebre les corresponents sancions, en una resolució que 
va esdevenir ferma i que va obrir la via a les empreses i administracions afectades 
per reclamar els corresponents danys i perjudicis patits per raó d’aquesta conducta 
il·legal i lesiva. Totes les entitats que van emprendre reclamacions judicialment han 
esdevingut beneficiades per la sentència corresponent i han rebut la corresponent 
indemnització.

Durant la investigació de la CNMC, les pròpies empreses membres del càrtel, 
amb la finalitat de que se’ls reduís l’import de la multa, van reconèixer que havien 
actuat així també en les seves relacions davant l’Administració, amb especial inci-
dència en els processos electorals, on van pactar el preu dels sobres. Des de 1977, 
es poden comptar un total de 31 processos electorals, on s’inclouen les eleccions al 
Parlament de Catalunya dels anys 1988, 1991, 1996, 1999, 2003, 2006 (referèndum 
Estatut i eleccions autonòmiques) i 2010. Literalment, els membres del càrtel van 
admetre que tenien un grup per comentar els pactes de preus dels sobres per les 
eleccions, al que anomenaven el «puchero» o el «puchero común».

Una de les Administracions perjudicades va ser la Generalitat de Catalunya i les 
accions judicials per obtenir el rescabalament no han prescrit encara, tot i que cal-
dria activar-les abans d’abril de 2020, doncs a partir d’aquest moment podria inter-
pretar-se que han prescrit.

Per tot això, interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Té constància el Govern de la Generalitat d’aquestes circumstàncies?

Palau del Parlament, 5 de setembre de 2019
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’iniciar 
accions de rescabalament contra el càrtel del sector dels sobres de 
paper que va perjudicar la Generalitat
314-05528/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 45120 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019

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.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
El 25 de març de 2013, la Comissió nacional del mercat de la competència 

(CNMC) va emetre una resolució (expedient S/0316/10) per la qual declarava acre-
ditada l’existència d’un càrtel de fixació de preus i repartiment de clients del mer-



BOPC 413
16 de setembre de 2019

3.25.15. Preguntes per escrit 54

cat del sobre de paper en tot el territori estatal. Aquesta activitat, contrària a la Llei 
15/2007, de 3 de juliol, de Defensa de la Competència, i del Tractat de Funciona-
ment de la Unió Europea, fou desenvolupada entre 1977 i 2010 per les empreses An-
daluza de Papel, SA, Antalls Envelopes Manufacturing, SL i la seva antiga matriu 
Antalis International, SAS, Argansobre, SA, Emilio Domenech Mirabet, SA, Envel 
Europa, SA i la seva antiga matriu holdham, SA, grupo Tompla sobre Exprés, SL 
(actualment denominada Tompla Sobre Exprés, SL), Hispapel, SA, Maespa Manipu-
lados, SL, Manufacturas Tompla, SA (actualment denominada Printeos, SA la seva 
antiga matriu del Grupo Tompla), Pacsa, Papelera Del Carrion, SL, Rodon Porta, SL 
(actualment extingida per fusió amb Maespa), Sobre Industrial, SL, Sociedad Anó-
nima de Talleres de Manipulación de Papel (SAM), Sobres Izalbe, SA, Unipapel 
Transformación y Distribución, SA i la seva antiga matriu Unipapel, SA (actualment 
denominada Adveo Group International).

Totes les empreses varen rebre les corresponents sancions, en una resolució que 
va esdevenir ferma i que va obrir la via a les empreses i administracions afectades 
per reclamar els corresponents danys i perjudicis patits per raó d’aquesta conducta 
il·legal i lesiva. Totes les entitats que van emprendre reclamacions judicialment han 
esdevingut beneficiades per la sentència corresponent i han rebut la corresponent 
indemnització.

Durant la investigació de la CNMC, les pròpies empreses membres del càrtel, 
amb la finalitat de que se’ls reduís l’import de la multa, van reconèixer que havien 
actuat així també en les seves relacions davant l’Administració, amb especial inci-
dència en els processos electorals, on van pactar el preu dels sobres. Des de 1977, 
es poden comptar un total de 31 processos electorals, on s’inclouen les eleccions al 
Parlament de Catalunya dels anys 1988, 1991, 1996, 1999, 2003, 2006 (referèndum 
Estatut i eleccions autonòmiques) i 2010. Literalment, els membres del càrtel van 
admetre que tenien un grup per comentar els pactes de preus dels sobres per les 
eleccions, al que anomenaven el «puchero» o el «puchero común».

Una de les Administracions perjudicades va ser la Generalitat de Catalunya i les 
accions judicials per obtenir el rescabalament no han prescrit encara, tot i que cal-
dria activar-les abans d’abril de 2020, doncs a partir d’aquest moment podria inter-
pretar-se que han prescrit.

Per tot això, interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Govern de la Generalitat endegar accions de rescabalament con-

tra el càrtel dels sobres de paper a fi de ser rescabalada dels danys financers patits?

Palau del Parlament, 5 de setembre de 2019
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions que fa 
per a evitar les pràctiques dels càrtels en la contractació pública
314-05529/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 45121 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019

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.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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El 25 de març de 2013, la Comissió nacional del mercat de la competència 
(CNMC) va emetre una resolució (expedient S/0316/10) per la qual declarava acre-
ditada l’existència d’un càrtel de fixació de preus i repartiment de clients del mer-
cat del sobre de paper en tot el territori estatal. Aquesta activitat, contrària a la Llei 
15/2007, de 3 de juliol, de Defensa de la Competència, i del Tractat de Funciona-
ment de la Unió Europea, fou desenvolupada entre 1977 i 2010 per les empreses An-
daluza de Papel, SA, Antalls Envelopes Manufacturing, SL i la seva antiga matriu 
Antalis International, SAS, Argansobre, SA, Emilio Domenech Mirabet, SA, Envel 
Europa, SA i la seva antiga matriu holdham, SA, grupo Tompla sobre Exprés, SL 
(actualment denominada Tompla Sobre Exprés, SL), Hispapel, SA, Maespa Manipu-
lados, SL, Manufacturas Tompla, SA (actualment denominada Printeos, SA la seva 
antiga matriu del Grupo Tompla), Pacsa, Papelera Del Carrion, SL, Rodon Porta, SL 
(actualment extingida per fusió amb Maespa), Sobre Industrial, SL, Sociedad Anó-
nima de Talleres de Manipulación de Papel (SAM), Sobres Izalbe, SA, Unipapel 
Transformación y Distribución, SA i la seva antiga matriu Unipapel, SA (actualment 
denominada Adveo Group International).

Totes les empreses varen rebre les corresponents sancions, en una resolució que 
va esdevenir ferma i que va obrir la via a les empreses i administracions afectades 
per reclamar els corresponents danys i perjudicis patits per raó d’aquesta conducta 
il·legal i lesiva. Totes les entitats que van emprendre reclamacions judicialment han 
esdevingut beneficiades per la sentència corresponent i han rebut la corresponent 
indemnització.

Durant la investigació de la CNMC, les pròpies empreses membres del càrtel, 
amb la finalitat de que se’ls reduís l’import de la multa, van reconèixer que havien 
actuat així també en les seves relacions davant l’Administració, amb especial inci-
dència en els processos electorals, on van pactar el preu dels sobres. Des de 1977, 
es poden comptar un total de 31 processos electorals, on s’inclouen les eleccions al 
Parlament de Catalunya dels anys 1988, 1991, 1996, 1999, 2003, 2006 (referèndum 
Estatut i eleccions autonòmiques) i 2010. Literalment, els membres del càrtel van 
admetre que tenien un grup per comentar els pactes de preus dels sobres per les 
eleccions, al que anomenaven el «puchero» o el «puchero común».

Una de les Administracions perjudicades va ser la Generalitat de Catalunya i les 
accions judicials per obtenir el rescabalament no han prescrit encara, tot i que cal-
dria activar-les abans d’abril de 2020, doncs a partir d’aquest moment podria inter-
pretar-se que han prescrit.

Per tot això, interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines accions realitza el Govern de la Generalitat per evitar ser víctima de les 

actuacions dels càrtels en la contractació pública i, si s’escau, per rescabalar-se quan 
és víctima d’aquestes conductes il·legals?

Palau del Parlament, 5 de setembre de 2019
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP
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3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

3.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre la pràctica dels professionals de la Corporació de difondre a 
les xarxes socials, per mitjà de comptes personals, missatges amb 
opinions polítiques
325-00040/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 44968 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.1 i 7 del Reglament del Parla-
ment, presenta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
per escrit.

Respecte a les informacions relacionades amb la utilització de les xarxes socials 
personals de treballadors de TV3 i Catalunya Ràdio per difondre missatges que 
poden qüestionar la seva objectivitat que el mitjà El Triangle va publicar el darrer  
31 de juliol,

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la posició de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals respec-

te a l’ús, per part dels seus professionals, de xarxes socials personals per difondre 
missatges favorables a posicionaments polítics determinats?

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2019
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per 
escrit sobre les mesures que adoptarà perquè els treballadors de 
la Corporació no facin manifestacions públiques que comprometin 
la imparcialitat dels mitjans, en compliment del llibre d’estil de la 
Corporació
325-00041/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 44969 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.1 i 7 del Reglament del Parla-
ment, presenta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
per escrit.

Respecte a les informacions relacionades amb la utilització de les xarxes socials 
personals de treballadors de TV3 i Catalunya Ràdio per difondre missatges que 
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poden qüestionar la seva objectivitat que el mitjà El Triangle va publicar el darrer  
31 de juliol,

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines són les mesures que ha proposat la Corporació Catalana de Mitjans Au-

diovisuals perquè els seus treballadors compleixin el Llibre d’Estil on es recull que 
«els professionals de la CCMA no poden fer manifestacions públiques que compro-
metin la imparcialitat dels nostres mitjans»?

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2019
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per 
escrit sobre la manera com la Corporació ha transmès als seus 
professionals la posició que té respecte a la pràctica de difondre a 
les xarxes socials, per mitjà de comptes personals, missatges amb 
opinions polítiques
325-00042/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 44970 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.1 i 7 del Reglament del Parla-
ment, presenta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
per escrit.

Respecte a les informacions relacionades amb la utilització de les xarxes socials 
personals de treballadors de TV3 i Catalunya Ràdio per difondre missatges que 
poden qüestionar la seva objectivitat que el mitjà El Triangle va publicar el darrer  
31 de juliol,

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Com ha transmès la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals als seus 

professionals el posicionament que té respecte a l’ús, per part d’aquests, de xarxes 
socials personals per difondre missatges favorables a posicionaments polítics deter-
minats?

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2019
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones acollides a la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica
	314-05498/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import del deute anual de les persones acollides a la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica
	314-05499/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’estudis relatius al caràcter estructural o conjuntural de les situacions de vulnerabilitat causants de pobresa energètica
	314-05500/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la durada mitjana de les situacions de vulnerabilitat causants de pobresa energètica
	314-05501/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les franges d’edat més afectades per les situacions de vulnerabilitat causants de pobresa energètica
	314-05502/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adopció de mesures orientades a franges d’edat concretes amb relació a situacions de vulnerabilitat causants de pobresa energètica
	314-05503/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conclusions i els resultats dels estudis i informes relatius a les situacions de vulnerabilitat causants de pobresa energètica
	314-05504/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les polítiques dutes a terme amb relació a les situacions de vulnerabilitat causants de pobresa energètica
	314-05505/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’estudis sobre el risc de pobresa referits al 2015
	314-05506/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’estudis sobre el risc de pobresa referits al 2016
	314-05507/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’estudis sobre el risc de pobresa referits al 2017
	314-05508/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’estudis sobre el risc de pobresa referits al 2018
	314-05509/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat anualment al Fons per a la pobresa energètica del 2015 ençà
	314-05510/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’execució del pressupost destinat al Fons per a la pobresa energètica del 2015 ençà
	314-05511/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conclusions i els resultats del Pla d’acció per a la lluita contra la pobresa i per a la inclusió social a Catalunya 2015-2016
	314-05512/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’elaboració de plans d’acció per a la lluita contra la pobresa i per a la inclusió social del 2017 ençà
	314-05513/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a garantir els subministraments bàsics 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
	314-05514/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a evitar que Plataforma per la Llengua o qualsevol altra entitat entrin als centres escolars per a condicionar la llengua en què parlen els alumnes
	314-05515/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la protecció de la intimitat dels alumnes al pati de l’escola
	314-05516/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que adoptarà per a protegir els alumnes de les intromissions de Plataforma per la Llengua
	314-05517/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de seguiments policials en curs per violència de gènere
	314-05518/12
	Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de seguiments policials en curs per violència de gènere amb mesures judicials de protecció i vigilància
	314-05519/12
	Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de seguiments policials en curs per violència de gènere sense cap mesura judicial o fiscal de protecció
	314-05520/12
	Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions entre el Departament d’Educació i l’Oficina de Drets Civils i Polítics
	314-05521/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els documents lliurats per l’Oficina de Drets Civils i Polítics amb la descripció de les eines que es facilitarien al personal docent i als centres educatius per a la divulgació dels valors democràtics i del
	314-05522/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la idoneïtat d’Adam Majó, director de l’Oficina de Drets Civils i Polítics, per a donar als professors i als centres educatius eines per a la divulgació dels valors democràtics i dels drets civils i polítics
	314-05523/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions entre el Departament d’Educació i l’Oficina de Drets Civils i Polítics
	314-05524/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els documents lliurats per l’Oficina de Drets Civils i Polítics amb la descripció de les eines que es facilitarien al personal docent i als centres educatius per a la divulgació dels valors democràtics i del
	314-05525/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la idoneïtat d’Adam Majó, director de l’Oficina de Drets Civils i Polítics, per a donar als professors i als centres educatius eines per a la divulgació dels valors democràtics i dels drets civils i polítics
	314-05526/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si té constància de l’existència d’un càrtel del sector dels sobres de paper que, amb la fixació de preus i el repartiment de clients del mercat, va perjudicar la Generalitat
	314-05527/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’iniciar accions de rescabalament contra el càrtel del sector dels sobres de paper que va perjudicar la Generalitat
	314-05528/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions que fa per a evitar les pràctiques dels càrtels en la contractació pública
	314-05529/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP


	3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	3.27.15. Preguntes per escrit
	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre la pràctica dels professionals de la Corporació de difondre a les xarxes socials, per mitjà de comptes personals, mis
	325-00040/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre les mesures que adoptarà perquè els treballadors de la Corporació no facin manifestacions públiques que comprometin l
	325-00041/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre la manera com la Corporació ha transmès als seus professionals la posició que té respecte a la pràctica de difondre a
	325-00042/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units






