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CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els consorcis sanitaris
Tram. 310-00565/10
Substanciació p. 5

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la protecció social i la garantia de rendes
Tram. 310-00566/10
Substanciació p. 5

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les mesures anticorrupció i els nomenaments al Go-
vern
Tram. 310-00567/10
Substanciació p. 5

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els impagaments a les entitats de cooperació i a les 
comunitats catalanes a l’exterior
Tram. 310-00568/10
Substanciació p. 5

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el II Congrés de l’Esport Català
Tram. 310-00569/10
Substanciació p. 5

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’Informe sobre l’estat dels serveis socials a Catalunya
Tram. 310-00570/10
Substanciació p. 5

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les gestions fetes per a aconseguir el pagament dels 
ajuts agroambientals pendents de transferir als agricultors i 
ramaders catalans
Tram. 310-00571/10
Substanciació p. 5

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les mesures fiscals adoptades des del desembre del 
2012 i la previsió de pressupostos per al 2016
Tram. 310-00572/10
Substanciació p. 5

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la regulació de la segona activitat en els cossos de 
bombers de la Generalitat, dels mossos d’esquadra i de les 
policies locals
Tram. 310-00573/10
Substanciació p. 5

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el respecte a la lleialtat institucional i el compliment 
de la legalitat
Tram. 310-00574/10
Substanciació p. 6

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació de la tresoreria de la Generalitat
Tram. 310-00575/10
Substanciació p. 6

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el comerç exterior
Tram. 310-00576/10
Substanciació p. 6

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre el balanç de l’acció del Govern dels 
darrers cinc anys
Tram. 317-00330/10
Substanciació p. 6

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre les mesures previstes amb relació 
a la constitució del Consorci Sanitari de Lleida abans de la 
convocatòria d’eleccions
Tram. 317-00331/10
Substanciació p. 6

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la convocatòria d’eleccions, la seva 
candidatura i el prestigi de la institució de la presidència de 
la Generalitat
Tram. 317-00332/10
Substanciació p. 6

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre el balanç de l’acció del Govern en 
els dos darrers mandats pel que fa a la corrupció, la desi-
gualtat, el procés nacional i les polítiques de futur
Tram. 317-00333/10
Substanciació p. 6

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre el balanç de la legislatura i el treball 
parlamentari dut a terme
Tram. 317-00334/10
Substanciació p. 6

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre l’economia, el deute, les pensions i 
el futur de Catalunya i la manera com s’ha de comunicar als 
ciutadans
Tram. 317-00335/10
Substanciació p. 6

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els motius de l’avançament de les 
eleccions
Tram. 317-00336/10
Substanciació p. 7
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1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’atorgament de subvencions a The Parliament Magazine o a 
Dods Parliamentary Communications
Tram. 314-20196/10
Resposta del Govern p. 7

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions de l’Agència de Salut Pública de Catalunya amb 
relació als alts nivells de butadiè al Morell, Perafort i Puigdelfí 
(Tarragonès)
Tram. 314-20202/10
Resposta del Govern p. 7

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
paper de l’Observatori de Salut i Medi Ambient del Camp de 
Tarragona en el control de la qualitat de l’aire
Tram. 314-20206/10
Resposta del Govern p. 8

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
nivells de benzè i de butadiè perjudicials per a la salut
Tram. 314-20207/10
Resposta del Govern p. 8

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels equips d’assessorament i orientació psicope-
dagògics de finançament públic als instituts
Tram. 314-20208/10
Resposta del Govern p. 8

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
incidents amb violència als centres públics d’ensenyament 
del curs 2002-2003 ençà
Tram. 314-20211/10
Resposta del Govern p. 9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de centres educatius de primària i de secundària 
nous que està previst de posar en funcionament a la provín-
cia de Lleida el curs 2014-2015
Tram. 314-20212/10
Resposta del Govern p. 9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les places de llars d’infants de titularitat de la Generalitat a 
Lleida
Tram. 314-20221/10
Resposta del Govern p. 9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llista d’espera per a accedir a una plaça de residència per a 
gent gran de titularitat pública a Lleida
Tram. 314-20222/10
Resposta del Govern p. 10

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llista d’espera per a accedir a una plaça de residència per a 
gent gran de titularitat pública a la província de Lleida
Tram. 314-20223/10
Resposta del Govern p. 10

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places de residència per a persones amb disca-
pacitat a la província de Lleida
Tram. 314-20224/10
Resposta del Govern p. 10

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llista d’espera per a accedir a una plaça de centre de dia per 
a persones amb discapacitat de titularitat pública a la pro-
víncia de Lleida
Tram. 314-20225/10
Resposta del Govern p. 10

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llista d’espera per a accedir a una plaça de centre de dia per 
a persones amb discapacitat de titularitat pública a Lleida
Tram. 314-20226/10
Resposta del Govern p. 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
raons per les quals el Departament d’Ensenyament acce-
deix a fer les proves de tercer de primària establertes per la 
Llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa
Tram. 314-20234/10
Resposta del Govern p. 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció d’un centre d’educació especial a Sant Cugat 
del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 314-20235/10
Resposta del Govern p. 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte de construcció de l’Escola Paco Candel, de l’Hos-
pitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-20238/10
Resposta del Govern p. 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari previst per a constituir les taules territorials d’in-
fància
Tram. 314-20349/10
Resposta del Govern p. 12

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els consorcis sanitaris
Tram. 310-00565/10
Anunci p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la protecció social i la garantia de rendes
Tram. 310-00566/10
Anunci p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les mesures anticorrupció i els nomenaments al Go-
vern
Tram. 310-00567/10
Anunci p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els impagaments a les entitats de cooperació i a les 
comunitats catalanes a l’exterior
Tram. 310-00568/10
Anunci p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el II Congrés de l’Esport Català
Tram. 310-00569/10
Anunci p. 14

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’Informe sobre l’estat dels serveis socials a Catalunya
Tram. 310-00570/10
Anunci p. 14

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les gestions fetes per a aconseguir el pagament dels 
ajuts agroambientals pendents de transferir als agricultors i 
ramaders catalans
Tram. 310-00571/10
Anunci p. 14
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les mesures fiscals adoptades des del desembre del 
2012 i la previsió de pressupostos per al 2016
Tram. 310-00572/10
Anunci p. 14

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la regulació de la segona activitat en els cossos de 
bombers de la Generalitat, dels mossos d’esquadra i de les 
policies locals
Tram. 310-00573/10
Anunci p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el respecte a la lleialtat institucional i el compliment 
de la legalitat
Tram. 310-00574/10
Anunci p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació de la tresoreria de la Generalitat
Tram. 310-00575/10
Anunci p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el comerç exterior
Tram. 310-00576/10
Anunci p. 15

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00330/10
Anunci p. 16

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política i social
Tram. 317-00331/10
Anunci p. 16

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00332/10
Anunci p. 16

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00333/10
Anunci p. 16

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Tram. 317-00334/10
Anunci p. 17

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Tram. 317-00335/10
Anunci p. 17

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00336/10
Anunci p. 17

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els enviaments de mercuri des de la planta de Flix (Ribera 
d’Ebre) a altres centres
Tram. 314-20506/10
Formulació p. 17

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

3.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 

oralment en comissió sobre les negociacions del conveni 
col·lectiu
Tram. 322-00352/10
Anunci p. 18

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el tractament de la informació 
d’àmbit polític fins al 27 de setembre de 2015
Tram. 322-00353/10
Anunci p. 19

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la Sentència 127/2015 de l’Au-
diència Nacional
Tram. 322-00354/10
Anunci p. 19

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el compliment de les sentències 
judicials relatives a la reducció per l’acord de viabilitat
Tram. 322-00355/10
Anunci p. 19

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre les garanties i el control intern 
del compliment dels principis de pluralisme i neutralitat
Tram. 322-00356/10
Anunci p. 19

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la confluència dels informatius 
de Catalunya Ràdio i Televisió de Catalunya
Tram. 322-00357/10
Anunci p. 20

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre les conseqüències de la sentèn-
cia relativa a la reducció per l’acord de viabilitat
Tram. 322-00358/10
Anunci p. 20

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre els motius pels quals TV3 no fa 
una programació informativa diària lligada a l’actualitat
Tram. 322-00359/10
Anunci p. 20

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el consorci amb IB3 i Radiote-
levisió Valenciana
Tram. 322-00360/10
Anunci p. 21

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la sentència de l’Audiència Na-
cional que afecta els treballadors de TV3
Tram. 322-00361/10
Anunci p. 21

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la cobertura informativa de la 
campanya de les eleccions al Parlament
Tram. 322-00362/10
Anunci p. 21

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
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oralment en comissió sobre l’evolució de la negociació la-
boral
Tram. 322-00363/10
Anunci p. 22

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la proposta de creació d’un 
consorci de mitjans públics de Catalunya, les Illes i el País 
Valencià
Tram. 322-00364/10
Anunci p. 22

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre l’actuació de la defensora de 
l’audiència el 2014
Tram. 322-00365/10
Anunci p. 22

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre l’entrevista a la ministra 
de Foment feta al desembre del 2014
Tram. 323-00145/10
Anunci p. 23

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre la previsió de fer un mo-
nogràfic sobre el cas que afecta la família Pujol
Tram. 323-00146/10
Anunci p. 23

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre la planificació i els ob-
jectius de la programació de la pròxima temporada
Tram. 323-00147/10
Anunci p. 23

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respon-
dre oralment en comissió sobre la planificació i els objectius 
de la programació de la pròxima temporada
Tram. 323-00148/10
Anunci p. 24

Pregunta al director d’Estratègia Corporativa de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre els eixos i els àmbits d’interven-
ció de la Direcció d’Estratègia Corporativa
Tram. 323-00149/10
Anunci p. 24

Pregunta al director de Comercial i Màrqueting de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre les dades de facturació comer-
cial del 2015
Tram. 323-00150/10
Anunci p. 24
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.25. PREGUNTES AL GOVERN

1.25.05. PREGUNTES ORALS EN EL PLE

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els consorcis sanitaris
Tram. 310-00565/10

Substanciació

Sessió 58, tinguda el 22.07.2015, DSPC-P 118.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la protecció social i la garantia 
de rendes
Tram. 310-00566/10

Substanciació

Sessió 58, tinguda el 22.07.2015, DSPC-P 118.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les mesures anticorrupció i els 
nomenaments al Govern
Tram. 310-00567/10

Substanciació

Sessió 58, tinguda el 22.07.2015, DSPC-P 118.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els impagaments a les entitats 
de cooperació i a les comunitats catalanes 
a l’exterior
Tram. 310-00568/10

Substanciació

Sessió 58, tinguda el 22.07.2015, DSPC-P 118.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el II Congrés de l’Esport Català
Tram. 310-00569/10

Substanciació

Sessió 58, tinguda el 22.07.2015, DSPC-P 118.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’Informe sobre l’estat dels ser-
veis socials a Catalunya
Tram. 310-00570/10

Substanciació

Sessió 58, tinguda el 22.07.2015, DSPC-P 118.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les gestions fetes per a aconse-
guir el pagament dels ajuts agroambientals 
pendents de transferir als agricultors i rama-
ders catalans
Tram. 310-00571/10

Substanciació

Sessió 58, tinguda el 22.07.2015, DSPC-P 118.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les mesures fiscals adoptades 
des del desembre del 2012 i la previsió de 
pressupostos per al 2016
Tram. 310-00572/10

Substanciació

Sessió 58, tinguda el 22.07.2015, DSPC-P 118.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el 
Ple sobre la regulació de la segona activitat en 
els cossos de bombers de la Generalitat, dels 
mossos d’esquadra i de les policies locals
Tram. 310-00573/10

Substanciació

Sessió 58, tinguda el 22.07.2015, DSPC-P 118.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el respecte a la lleialtat institu-
cional i el compliment de la legalitat
Tram. 310-00574/10

Substanciació

Sessió 58, tinguda el 22.07.2015, DSPC-P 118.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la situació de la tresoreria de la 
Generalitat
Tram. 310-00575/10

Substanciació

Sessió 58, tinguda el 22.07.2015, DSPC-P 118.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el comerç exterior
Tram. 310-00576/10

Substanciació

Sessió 58, tinguda el 22.07.2015, DSPC-P 118.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre el balanç de 
l’acció del Govern dels darrers cinc anys
Tram. 317-00330/10

Substanciació

Sessió 58, tinguda el 22.07.2015, DSPC-P 118.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre les mesu-
res previstes amb relació a la constitució del 
Consorci Sanitari de Lleida abans de la con-
vocatòria d’eleccions
Tram. 317-00331/10

Substanciació

Sessió 58, tinguda el 22.07.2015, DSPC-P 118.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la convo-
catòria d’eleccions, la seva candidatura i el 
prestigi de la institució de la presidència de 
la Generalitat
Tram. 317-00332/10

Substanciació

Sessió 58, tinguda el 22.07.2015, DSPC-P 118.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre el balanç de 
l’acció del Govern en els dos darrers man-
dats pel que fa a la corrupció, la desigualtat, 
el procés nacional i les polítiques de futur
Tram. 317-00333/10

Substanciació

Sessió 58, tinguda el 22.07.2015, DSPC-P 118.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre el balanç de 
la legislatura i el treball parlamentari dut a 
terme
Tram. 317-00334/10

Substanciació

Sessió 58, tinguda el 22.07.2015, DSPC-P 118.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre l’economia, 
el deute, les pensions i el futur de Catalunya 
i la manera com s’ha de comunicar als ciu-
tadans
Tram. 317-00335/10

Substanciació

Sessió 58, tinguda el 22.07.2015, DSPC-P 118.
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Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre els motius 
de l’avançament de les eleccions
Tram. 317-00336/10

Substanciació

Sessió 58, tinguda el 22.07.2015, DSPC-P 118.

1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’atorgament de subvencions a The 
Parliament Magazine o a Dods Parliamen-
tary Communications
Tram. 314-20196/10

Resposta del Govern
Reg. 121033 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.07.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-20196/10 us 
informo del següent: 

Les aportacions econòmiques que hagi pogut rebre 
la revista The Parliament Magazine o l’editora Dods 
Parliamentary Communications Ltd. es poden obtenir 
consultant les diferents convocatòries de subvencions 
publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya a les quals s’hagin acollit.

El Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públi-
ques de Catalunya, regula detalladament (Capítol IX) 
l’atorgament de les subvencions de la Generalitat de 
Catalunya.

Així, els apartats 1 i 2 de l’article 92 determinen que 
l’ens concedent, amb caràcter previ a l’acord de con-
cessió, ha d’aprovar les bases reguladores de la sub-
venció, llevat que l’objecte d’aquesta justifiqui la im-
possibilitat de la concurrència. A més, aquestes bases 
han de concretar, com a mínim, i entre d’altres reque-
riments, l’objecte de la subvenció i el període en què 
s’ha d’executar l’activitat.

D’altra banda, l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, estableix que els 
òrgans administratius concedents han de publicar en 
el diari oficial corresponent, i en els termes que es fi-
xin per reglament, les subvencions concedides amb 
expressió de la convocatòria, el programa i el crèdit 

pressupostari al qual s’imputin, el beneficiari, la quan-
titat concedida i la finalitat o finalitats de la subvenció.

A més, des del passat dia 1 de juliol i en compliment 
de l’establert a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon Go-
vern, les subvencions es poden consultar al portal de 
la transparència de la Generalitat: http://transparen-
cia.aencat.cat/ca/economia-i-finances/subvencions-i-
ajuts/index.html.

Barcelona, 13 de juliol de 2015.

Meritxell Borràs i Solé
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions de l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya amb relació als alts ni-
vells de butadiè al Morell, Perafort i Puigdelfí 
(Tarragonès)
Tram. 314-20202/10

Resposta del Govern
Reg. 120976 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 21.07.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-20202/10 us 
informo del següent:

La normativa europea sobre qualitat de l’aire no regula 
els nivells d’aquest contaminant. Tampoc l’Organitza-
ció Mundial de la Salut ha establert cap valor guia pel 
que fa a l’1,3 butadiè en aire.

Amb la finalitat d’avaluar el risc per a la salut de la 
població exposada de forma crònica a aquest conta-
minant i adoptar, si escau, les mesures que es conside-
rin adients, l’Observatori de Salut i Medi Ambient del 
Servei Regional al Camp de Tarragona de l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya preveu realitzar els anys 
2015 i 2016 determinacions d’1,3-butadiè als munici-
pis al voltant dels polígons industrials.

Barcelona, 13 de juliol de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

http://transparencia.gencat.cat/ca/economia-i-finances/subvencions-i-ajuts/
http://transparencia.gencat.cat/ca/economia-i-finances/subvencions-i-ajuts/
http://transparencia.gencat.cat/ca/economia-i-finances/subvencions-i-ajuts/
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el paper de l’Observatori de Salut i 
Medi Ambient del Camp de Tarragona en el 
control de la qualitat de l’aire
Tram. 314-20206/10

Resposta del Govern
Reg. 120977 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 21.07.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-20206/10 us 
informo del següent:

L’Observatori de Salut i Medi Ambient és el referent 
en l’avaluació dels riscos per a la salut de la contami-
nació atmosfèrica al Camp de Tarragona.

L’Observatori té els objectius principals següents:

– La identificació dels contaminants que respira la po-
blació que tenen efectes potencials sobre la salut i la 
seva actualització periòdica a conseqüència de modi-
ficacions dels processos industrials o de la posada en 
marxa de noves plantes de producció.

– El disseny dels estudis ambientals que s’han de po-
sar en marxa per determinar aquests contaminants, es-
pecificant el tipus de compostos a analitzar, els equips 
de mesura necessaris, la localització dels punts de 
mostreig i la periodicitat de la presa de mostres.

– L’aplicació de la metodologia d’avaluació del risc per 
a la salut per situar els efectes més greus per exposi-
ció a aquests contaminants en el context d’uns llindars 
de risc recomanats per l’Organització Mundial de la 
Salut i altres organitzacions internacionals.

– La identificació dels llocs amb un risc per a la salut 
més elevat com a resultat de l’exposició a algun conta-
minant, per tal que es posin en marxa actuacions per 
controlar aquest risc.

Aquest paper s’ha de fer en coordinació amb el Depar-
tament de Territori i Sostenibilitat i s’ha de desenvo-
lupar en el marc de la Taula territorial sobre la quali-
tat de l’aire i l’impacte de les emissions atmosfèriques 
procedents de la indústria petroquímica al Camp de 
Tarragona.

Barcelona, 13 de juliol de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els nivells de benzè i de butadiè perju-
dicials per a la salut
Tram. 314-20207/10

Resposta del Govern
Reg. 120978 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 21.07.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-20207/10 us 
informo del següent:

En l’àmbit europeu la Directiva 2008/50/CE del Par-
lament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2008, 
relativa a la qualitat de l’aire ambient i a una atmosfera 
més neta a Europa estableix un valor límit de benzè 
per a la protecció de la salut de 5 µg/m3 com a valor 
promig anual. Així mateix, el Reial decret 102/2011, 
de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de 
l’aire estableix aquest mateix valor.

Pel que fa a l’1,3-butadiè, la Unió Europea no ha regu-
lat aquest contaminant en l’aire.

Barcelona, 13 de juliol de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels equips d’assessora-
ment i orientació psicopedagògics de finan-
çament públic als instituts
Tram. 314-20208/10

Resposta del Govern
Reg. 121083 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.07.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-20208/10 us 
informo del següent:

Els EAP són equips d’assessorament i orientació psi-
copedagògic que donen suport al personal docent i als 
centres educatius per atendre la diversitat de l’alum-
nat, les necessitats educatives que els alumnes puguin 
presentar, així com les seves famílies.

Les funcions dels EAP són les següents:

– Identificar i avaluar les necessitats educatives espe-
cials de l’alumnat i fer la proposta d’escolarització en 
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col·laboració amb els serveis educatius específics quan 
sigui necessari.

– Assessorar el professorat i les famílies en la resposta 
educativa a l’alumnat amb necessitats educatives espe-
cials, en col·laboració amb el personal docent especia-
litzat i el serveis educatius específics.

– Assessorar els equips docents, l’alumnat i les famí-
lies sobre aspectes d’orientació personal, educativa i 
professional.

– Donar suport als centres educatius en la millora de 
l’atenció a la diversitat i la inclusió.

– Col·laborar conjuntament amb els altres equips del ser-
vei educatiu de zona i els específics per tal de promoure 
activitats d’intercanvi i de formació del professorat.

– Col·laborar amb els serveis socials i sanitaris de l’àm-
bit territorial d’actuació, per tal d’oferir una atenció co-
ordinada als alumnes i famílies que ho necessitin.

Annex, us trameto la relació de professionals dels 
EAP i la seva evolució en els darrers cursos escolar

Barcelona, 16 de juliol de 2015

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els incidents amb violència als centres pú-
blics d’ensenyament del curs 2002-2003 ençà
Tram. 314-20211/10

Resposta del Govern
Reg. 121084 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.07.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-20211/10 us 
informo del següent:

Annex, us trameto la relació de judicis de faltes per 
agressions físiques o verbals patides per funcionaris do-
cents durant el període comprès entre el curs 2002/2003 
fins el curs 2014/2015.

Barcelona, 16 de juliol de 2015

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de centres educatius de 
primària i de secundària nous que està pre-
vist de posar en funcionament a la província 
de Lleida el curs 2014-2015
Tram. 314-20212/10

Resposta del Govern
Reg. 121085 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.07.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-20212/10 us 
informo del següent:

El curs 2014-2015 no es va posar en funcionament cap 
centre educatiu nou a la província de Lleida.

El curs 2015-2016 el Departament d’Ensenyament té 
previst posar en funcionament una escola al municipi 
de Salàs de Pallars, i un institut a la ciutat de La Seu 
d’Urgell.

Barcelona, 16 de juliol de 2015

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les places de llars d’infants de titulari-
tat de la Generalitat a Lleida
Tram. 314-20221/10

Resposta del Govern
Reg. 121086 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.07.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-20221/10 us 
informo del següent:

La ciutat de Lleida disposa de la Llar d’Infants Josep 
Borràs de titularitat de la Generalitat de Catalunya 
amb 6 unitats autoritzades i una capacitat màxima 
de 70 alumnes. El curs 2014-2015 tota la demanda de 
llocs escolars ha estat atesa.

Barcelona, 16 de juliol de 2015

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llista d’espera per a accedir a una 
plaça de residència per a gent gran de titula-
ritat pública a Lleida
Tram. 314-20222/10

Resposta del Govern
Reg. 121030 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.07.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-20222/10 i 
314-20223/10 us informo que, a data 6 de juliol, 1.213 
persones de la província de Lleida estan informades 
en llista d’espera per accedir a una plaça de residència 
per a gent gran de titularitat pública, de les quals 741 
corresponen a la ciutat de Lleida.

Pel que fa al termini de la llista d’accés per poder ac-
cedir a recurs públic, d’acord amb el sistema actual 
d’adjudicació de recursos, cal tenir present que depèn 
de diversos factors, com el territori o el moviment de 
baixes d’un centre en concret.

En cas de necessitat d’ingrés immediat, la persona pot 
ingressar en un centre on no hi hagi llista d’accés i ro-
mandre en llista d’espera del centre desitjat.

Barcelona, 15 de juliol de 2015

Neus Munté i Fernández
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llista d’espera per a accedir a una 
plaça de residència per a gent gran de titula-
ritat pública a la província de Lleida
Tram. 314-20223/10

Resposta del Govern
Reg. 121030 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.07.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-20222/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places de residència per 
a persones amb discapacitat a la província 
de Lleida
Tram. 314-20224/10

Resposta del Govern
Reg. 121031 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.07.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a les preguntes parlamentàries 314-20224/10, 
314-20225/10 i 314-20226/10 us informo que podeu 
consultar les places de residència per a persones amb 
discapacitat al Registre d’entitats, serveis i establi-
ments de socials disponible a la pàgina web del Depar-
tament de Benestar Social i Família.

D’altra banda, us fem avinent que a data de 6 de juliol 
hi ha 7 persones a la província de Lleida en llista d’es-
pera per accedir a centre de dia per a persones amb 
discapacitat física. Aquestes 7 persones viuen a la ciu-
tat de Lleida.

No es pot donar un temps mig d’espera per accedir a 
aquest servei atès que depèn de diferents condicionants: 
aquelles persones que provenen de l’etapa educativa hi 
accedeixen directament, i les que provenen de la Direc-
ció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència, 
en complir 18 anys, tenen preferència d’ingrés.

Barcelona, 15 de juliol de 2015

Neus Munté i Fernández
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llista d’espera per a accedir a una 
plaça de centre de dia per a persones amb 
discapacitat de titularitat pública a la provín-
cia de Lleida
Tram. 314-20225/10

Resposta del Govern
Reg. 121031 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.07.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-20224/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llista d’espera per a accedir a una 
plaça de centre de dia per a persones amb 
discapacitat de titularitat pública a Lleida
Tram. 314-20226/10

Resposta del Govern
Reg. 121031 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.07.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-20224/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les raons per les quals el Departament 
d’Ensenyament accedeix a fer les proves de 
tercer de primària establertes per la Llei or-
gànica per a la millora de la qualitat educativa
Tram. 314-20234/10

Resposta del Govern
Reg. 121087 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.07.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-20234/10 us 
informo del següent:

Les proves de tercer de primària són proves que tenen 
una tradició arrelada a Catalunya atès que Catalunya 
va ser la primera Comunitat Autònoma de l’Estat en 
aplicar-les i no segueixen els marcs conceptuals de la 
LOMCE, sinó que es fonamenten en el nostre currícu-
lum competencial.

A banda del seu caràcter diagnòstic i no acreditatiu, és 
a dir, que no afecten l’expedient de l’alumne, serveixen 
per mesurar l’aplicació dels diferents coneixements i 
habilitats. Són també un indicador més, entre d’altres 
que utilitzen les escoles, per mesurar el nivell d’asso-
liment de les competències bàsiques i per identificar 
i adoptar les mesures de suport adequades, com més 
aviat millor, per als alumnes que ho necessiten.

El equips de personal docent dels centres són els en-
carregats d’aplicar-les, corregir-les i analitzar-ne els 
resultats. Aquests resultats resten al servei del centre i 
no es fan públics, perquè la seva finalitat és proporcio-
nar elements de reflexió per a la millora dels resultats 
educatius.

Barcelona, 16 de juliol de 2015

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció d’un centre d’educació 
especial a Sant Cugat del Vallès (Vallès Oc-
cidental)
Tram. 314-20235/10

Resposta del Govern
Reg. 121088 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.07.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-20235/10 us 
informo del següent:

L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès s’ha posat en 
contacte amb el Departament d’Ensenyament per ma-
nifestar-li la intenció de publicar la licitació per la ces-
sió d’uns terrenys a Can Mates per la construcció d’un 
centre d’educació especial.

En el moment en que la entitat disposi dels terrenys 
s’haurà de posar en contacte amb el Departament 
d’Ensenyament per presentar el seu projecte i si com-
pleix els requisits fixats per la normativa vigent es pro-
cedirà l’autorització del centre.

També us informo que el curs 2013-2014 un alumne 
resident a Sant Cugat del Vallès es va escolaritzar en 
un centre d’educació especial a Barcelona, i vuit alum-
nes residents a Sant Cugat del Vallès es van escola-
ritzar en centres d’educació especial del Vallès occi-
dental.

El curs 2014-2015 un alumne resident a Sant Cugat del 
Vallès es va escolaritzar en un centre d’educació espe-
cial a Barcelona, i set alumnes residents a Sant Cugat 
del Vallès es van escolaritzar en centres d’educació es-
pecial del Vallès occidental.

El curs 2015-2016 tres alumnes residents a Sant Cugat 
del Vallès han formalitzat la seva matrícula en cen-
tres d’educació especial a Barcelona, i set alumnes re-
sidents a Sant Cugat del Vallès han formalitzat la se-
va matrícula en centres d’educació especial del Vallès 
occidental.

Barcelona, 16 de juliol de 2015

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte de construcció de l’Esco-
la Paco Candel, de l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès)
Tram. 314-20238/10

Resposta del Govern
Reg. 121089 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.07.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-20238/10 us 
informo del següent:

Les dades demogràfiques publicades pel Servei d’Es-
tadística de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat 
indiquen que la natalitat al barri de Santa Eulàlia ha 
disminuït de manera important, passant de 478 nas-
cuts l’any 2009 (P3 el curs 2012-2013), a 404 l’any 
2012 i 400 l’any 2013. A partir d’aquí, les projeccions 
demogràfiques indiquen una reducció sostinguda. Tot 
i això, el barri partia d’un dèficit de places de pri-
mer curs d’educació infantil de segon cicle del Servei 
d’Educació de Catalunya que, sense les places de l’es-
cola Paco Candel eren 275 places en escoles públiques 
i 100 en escoles concertades. Per la qual cosa l’inici 
de l’escola Paco Candel, juntament amb la davallada 
demogràfica, permet equilibrar l’oferta educativa en 
aquest barri.

El Departament d’Ensenyament és conscient de la ne-
cessitat d’aquesta actuació que depèn de les disponi-
bilitats pressupostàries del Govern de la Generalitat.

El Departament d’Ensenyament vetlla perquè el cen-
tre estigui amb les millors condicions possibles. En 
aquest sentit, aquest estiu s’instal·larà un mòdul pre-
fabricat de 240 m2 amb 4 aules i serveis, i s’ampliarà 
l’espai de menjador de l’escola.

Barcelona, 16 de juliol de 2015

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari previst per a constituir les 
taules territorials d’infància
Tram. 314-20349/10

Resposta del Govern
Reg. 121032 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.07.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-20349/10 us 
informo que, recentment, hem finalitzat el desplega-
ment de les Taules Territorials d’Infància, que tenen, 
com a funció principal, la de coordinar, impulsar i 
promoure les polítiques d’infància arreu del territori 
adscrit.

El calendari de constitució de les Taules ha estat el se-
güent:

– El passat 14 de maig es va constituir la Taula Territo-
rial d’Infància de Barcelona.

– El 4 de juny, la Taula Territorial d’Infància de Tar-
ragona.

– El 15 de juny la Taula Territorial d’Infància de Gi-
rona.

– El 17 de juny, la Taula Territorial d’Infància de la 
Catalunya Central.

– El 25 de juny la Taula Territorial d’Infància de l’Alt 
Pirineu i Aran i la de Lleida.

– I l’1 de juliol, la Taula Territorial d’Infància de les 
Terres de l’Ebre.

Barcelona, 15 juliol de 2015

Neus Munté i Fernández
Consellera de Benestar Social i Família
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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. PREGUNTES AL GOVERN

3.25.05. PREGUNTES ORALS EN EL PLE

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els consorcis sanitaris
Tram. 310-00565/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del GP SOC

Reg. 121120 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 20.07.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 142 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la pregunta següent, per tal que li sigui respos-
ta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb 
els consorcis sanitaris?

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2015

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la protecció social i la garantia 
de rendes
Tram. 310-00566/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del GP SOC

Reg. 121121 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 20.07.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 142 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la pregunta següent, per tal que li sigui respos-
ta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb la 
protecció social i la garantia de rendes?

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2015

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les mesures anticorrupció i els 
nomenaments al Govern
Tram. 310-00567/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del GP ICv-EUiA

Reg. 121123 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 20.07.2015

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 142 del Reglament del Parlament, presenta al Go-
vern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Sobre les mesures anticorrupció i els nomenaments 
al Govern de la Generalitat.

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2015

Hortènsia Grau Juan
Diputada GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els impagaments a les entitats 
de cooperació i a les comunitats catalanes 
a l’exterior
Tram. 310-00568/10

Anunci
Sara vilà Galan, del GP ICv-EUiA

Reg. 121124 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 20.07.2015

A la Mesa del Parlament

Sara Vilà Galan, diputada del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 142 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Sobre els impagaments a les entitats de cooperació i 
comunitats catalanes a l’exterior.

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2015

Sara Vilà Galan
Diputada GP ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el II Congrés de l’Esport Català
Tram. 310-00569/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del GP CiU

Reg. 121126 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 20.07.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina valoració fa el Govern del II Congrés de l’Es-
port Català?

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’Informe sobre l’estat dels ser-
veis socials a Catalunya
Tram. 310-00570/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del GP CiU

Reg. 121127 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 20.07.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Com valora el Govern el darrer informe sobre l’estat 
dels serveis socials a Catalunya?

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les gestions fetes per a aconse-
guir el pagament dels ajuts agroambientals 
pendents de transferir als agricultors i rama-
ders catalans
Tram. 310-00571/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del GP CiU

Reg. 121128 i 121139 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 20.07.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quines gestions s’han hagut de realitzar, per tal d’a-
conseguir el pagament dels ajuts agroambientals pen-
dents de transferir als agricultors i ramaders catalans?

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les mesures fiscals adoptades 
des del desembre del 2012 i la previsió de 
pressupostos per al 2016
Tram. 310-00572/10

Anunci
Pere Aragonès i Garcia, del GP ERC

Reg. 121130 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 20.07.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 142 del Reglament 
del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quina és la valoració del Govern sobre les mesures 
fiscals adoptades des de desembre de 2012 i la previsió 
de pressupostos per al 2016?

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2015

Pere Aragonès i Garcia
Diputat GP ERC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el 
Ple sobre la regulació de la segona activitat en 
els cossos de bombers de la Generalitat, dels 
mossos d’esquadra i de les policies locals
Tram. 310-00573/10

Anunci
Gemma Calvet i Barot, del GP ERC

Reg. 121131 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 20.07.2015

A la Mesa del Parlament

Gemma Calvet i Barot, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 142 del Reglament 
del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
sobre la regulació de la segona activitat d’aplicació als 
cossos de Bombers de la Generalitat, Mossos d’Esqua-
dra i policies locals?

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2015

Gemma Calvet i Barot
Diputada GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el respecte a la lleialtat institu-
cional i el compliment de la legalitat
Tram. 310-00574/10

Anunci
Inés Arrimadas García, del GP C’s

Reg. 121132 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 20.07.2015

A la Mesa del Parlament

Inés Arrimadas García, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, presen-
ta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment en el Ple que tindrà lloc els dies 21, 
22, 23 i 24 de juliol de 2015.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Sobre el respecte a la lleialtat institucional i el compli-
ment de la legalitat per part del Govern de la Generalitat?

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2015

Inés Arrimadas García
Portaveu GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la situació de la tresoreria de la 
Generalitat
Tram. 310-00575/10

Anunci
Josep Enric Millo i Rocher, del GP PPC

Reg. 121134 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 20.07.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 142 del Reglament 
del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Sobre la situació de la tresoreria de la Generalitat.

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2015

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu GP PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el comerç exterior
Tram. 310-00576/10

Anunci
Josep Enric Millo i Rocher, del GP PPC

Reg. 121135 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 20.07.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 142 del Reglament 
del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Sobre el comerç exterior.

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2015

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu GP PPC
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Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00330/10

Anunci
Albert Rivera Díaz, del GP C’s

Reg. 120983 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 20.07.2015

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
142 del Reglament del Parlament, formula la pregunta 
següent al president de la Generalitat, per tal que li si-
gui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina valoració fa el Molt Honorable President de la 
Generalitat de la situació política a Catalunya?

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2015

Albert Rivera Díaz
President GP C’s

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política i social
Tram. 317-00331/10

Anunci
David Fernàndez i Ramos, del G Mixt

Reg. 121039 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 20.07.2015

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableix l’article 142 del Regla-
ment del Parlament, formula la pregunta següent al 
president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta 
oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el capteniment del president de la Genera-
litat sobre la situació política i social que viu el país?

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2015

David Fernàndez i Ramos
Portaveu G Mixt

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00332/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del GP SOC

Reg. 121119 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 20.07.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
142 del Reglament del Parlament, formula la pregunta 
següent al president de la Generalitat, per tal que li si-
gui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el capteniment del Molt Honorable Presi-
dent de la Generalitat en relació amb la situació polí-
tica actual?

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2015

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu GP SOC

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00333/10

Anunci
Joan Herrera Torres, del GP ICv-EUiA

Reg. 121122 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 20.07.2015

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 142 
del Reglament del Parlament, formula la pregunta se-
güent al president de la Generalitat, per tal que li sigui 
resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina és l’opinió del president de la Generalitat en 
relació a l’actual situació política?

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2015

Joan Herrera Torres
President GP ICV-EUiA
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Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre els darrers 
esdeveniments polítics
Tram. 317-00334/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del GP CiU

Reg. 121125 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 20.07.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 142 del Reglament del Parlament, formula la 
pregunta següent al president de la Generalitat, per tal 
que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina és l’opinió del Molt Honorable President en 
relació als darrers esdeveniments de l’actualitat polí-
tica?

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre els darrers 
esdeveniments polítics
Tram. 317-00335/10

Anunci
Marta Rovira i vergés, del GP ERC

Reg. 121129 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 20.07.2015

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 142 del Reglament del Parla-
ment, formula la pregunta següent al president de la 
Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment en 
el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina valoració fa el president de la Generalitat dels 
darrers esdeveniments polítics succeïts a Catalunya?

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2015

Marta Rovira i Vergés
Portaveu GP ERC

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00336/10

Anunci
Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, del GP PPC

Reg. 121133 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 20.07.2015

A la Mesa del Parlament

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, presidenta del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 142 del Reglament del 
Parlament, formula la pregunta següent al president de 
la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment 
en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Què opina el Molt Honorable President de la Gene-
ralitat de l’actual situació política a Catalunya?

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2015

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez
Presidenta GP PPC

3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els enviaments de mercuri des de la 
planta de Flix (Ribera d’Ebre) a altres centres
Tram. 314-20506/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del GP ICv-EUiA

Reg. 120989 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 21.07.2015

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

1. Segons han publicat diversos mitjans de comunica-
ció es va produir l’enviament durant l’any 2013, des 
del centre de Flix, de 15.000 quilos de mercuri metàl-
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lic a altres centres, 12.000 a Vila-seca-1, i 3.000 al 
centre de Palos de la Frontera (Huelva).

Fins i tot de l’enviament de 3.000 kg a Huelva han pu-
blicat la carta de port.

Fer enviaments de mercuri a altres centres és legal, el 
que no és legal és no registrar-los degudament. Cap 
dels centres ha declarat aquestes quantitats en els ba-
lanços de mercuri anuals, és a dir, els han falsificat.

L’única raó de no declarar mercuri emmagatzemat, i 
de no declarar mercuri rebut, és en el primer cas, per 
ser mercuri emmagatzemat il·legalment, i en el segon, 
per cobrir les emissions il·legals de mercuri.

– El seu departament coneix aquests fets des del mes 
de març d’aquest any, pot explicar quines mesures han 
pres en relació a l’empresa i els responsables d’aquests 
delictes?

– El Seu departament actuarà penalment contra els au-
tors d’aquests delictes tan greus?

– Quan es presentarà el seu departament a realitzar els 
seus propis mesuraments in situ del mercuri efectiva-
ment emmagatzemat en els centres de Flix i Vila-seca-1?

– Qui són els responsables del control en aquesta matèria?

2. La senyora Teresa Conesa, secretària general d’Er-
cros ha defensat públicament que els balanços anuals 
de mercuri són legítims, i està provat que ha faltat a la 
veritat. Tenint en compte que tots els centres semblen 
haver falsificat els seus balanços anuals, almenys els 
relatius a l’any 2013 i 2014, Quines mesures prendrà 
el seu departament en relació a les declaracions de la 
senyora Teresa Conesa?

3. Aquesta problemàtica, a la qual encara no s’ha do-
nat resposta, sembla que ha arribat a la Fiscalia Gene-
ral de l’Estat, Es coordinarà el seu departament amb la 
Fiscalia General de l’Estat?

4. Utilitzant les xifres oficials: 

Vila-seca 1 tanca a 31-12-2012 oficialment a la UE, 
amb un total de 208,19 tones, l’any 2013 rep del centre 
de Flix 12 tones com està acreditat, i el tancament que 
declara Vila-seca 1 per a 2013 és de 217,53 tones (sol 
+9,34, no +12), o bé ha emès 3000 kg de mercuri de 
forma il·legal, o no ha declarat les quantitats rebudes 
que també és il·legal.

Palos tanca a 31-12-2012 oficialment a la UE, amb un 
total de 78,9 tones (suma del Hg contingut en cel·les i 
l’emmagatzemat en planta)

En 2013 rep del centre de Flix 3 tones com està acre-
ditat, i caldria veure en el tancament de l’any 2013, no 
obstant això, la xifra oficial de tancament de 2013 és de 
78,73 tones. És a dir, rebut en l’any 2013 3 tones de Hg 
de Flix, i consta menys mercuri que l’any anterior, 2012.

És evident que no han declarat el mercuri per cobrir 
les seves emissions.

Flix tanca a 31-12-2012 oficialment a la UE amb 336,68 
tones, i l’any 2013 declara oficialment 319,38 tones 
(-17,29).

Els enviaments a Palos i Vila-seca 1 suposen 15 tones.

Els centres, de forma evident, no estan declarant, d’una 
banda les seves emissions reals, i per una altra les seves 
recepcions de mercuri.

– Quina és la raó per la qual el seu departament no ha 
pres mesures contra aquesta empresa des que desta-
pessin els delictes el mes de març de l’aquest any?

– Caldria entendre que el seu departament empara les 
esmentades pràctiques?

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2015 

Hortènsia Grau Juan
Diputada GP ICV-EUiA

3.27. CONTROL PARLAMENTARI DE 
LA CORPORACIÓ CATALANA DE 
MITJANS AUDIOVISUALS

3.27.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre les negociacions del conveni col·lectiu
Tram. 322-00352/10

Anunci
Núria Parlon Gil, del GP SOC

Reg. 121143 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.07.2015

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Núria Parlon Gil, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 del 
Reglament del Parlament, presenta al president 
del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que 
li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– En quina situació es troben les negociacions del con-
veni col·lectiu?

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2015

Núria Parlon Gil
Diputada GP SOC
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Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre el tractament de la informació d’àmbit 
polític fins al 27 de setembre de 2015
Tram. 322-00353/10

Anunci
Núria Parlon Gil, del GP SOC

Reg. 121144 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.07.2015

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Núria Parlon Gil, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 del 
Reglament del Parlament, presenta al president 
del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que 
li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin serà el tractament de la informació d’àmbit po-
lític fins el 27 de setembre tan als espais informatius 
com als programes de debat i tertúlies?

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2015

Núria Parlon Gil
Diputada GP SOC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals a respondre oralment en comissió sobre 
la Sentència 127/2015 de l’Audiència Nacional
Tram. 322-00354/10

Anunci
Núria Parlon Gil, del GP SOC

Reg. 121145 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.07.2015

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Núria Parlon Gil, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 del 
Reglament del Parlament, presenta al president 
del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que 
li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Com preveu el Consell de Govern de la CCMA fer front 
a la sentència núm 127/2015 de l’Audiència Nacional?

Pensen presentar recurs al Suprem?

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2015

Núria Parlon Gil
Diputada GP SOC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió so-
bre el compliment de les sentències judicials 
relatives a la reducció per l’acord de viabilitat
Tram. 322-00355/10

Anunci
Marta Ribas Frías, del GP ICv-EUiA

Reg. 121146 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.07.2015

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Marta Ribas Frías, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 173 
del Reglament del Parlament, presenta al president del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Sobre el compliment de les sentències judicials so-
bre el RAV.

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2015

Marta Ribas Frías
Diputada GP ICV-EUiA

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió so-
bre les garanties i el control intern del compli-
ment dels principis de pluralisme i neutralitat
Tram. 322-00356/10

Anunci
Marta Ribas Frías, del GP ICv-EUiA

Reg. 121147 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.07.2015

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Marta Ribas Frías, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
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Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 173 
del Reglament del Parlament, presenta al president del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Sobre les garanties i control intern de compliment 
dels principis de pluralisme i neutralitat fixats pel 
Mandat Marc i pel llibre d’estil de la CCMA d’ara i 
fins al 27S.

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2015

Marta Ribas Frías
Diputada GP ICV-EUiA

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la confluència dels informatius de Ca-
talunya Ràdio i Televisió de Catalunya
Tram. 322-00357/10

Anunci
Sergi Sabrià i Benito, del GP ERC

Reg. 121148 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.07.2015

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Sergi Sabrià i Benito, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 173 del Reglament del Par-
lament, presenta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– En quin punt es troba la confluència dels informatius 
de Catalunya Ràdio i Televisió de Catalunya?

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2015

Sergi Sabrià i Benito
Diputat GP ERC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre les conseqüències de la sentència re-
lativa a la reducció per l’acord de viabilitat
Tram. 322-00358/10

Anunci
Sergi Sabrià i Benito, del GP ERC

Reg. 121149 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.07.2015

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Sergi Sabrià i Benito, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 173 del Reglament del Par-
lament, presenta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Com valora la sentència sobre el RAV i quines són 
les conseqüències que se’n desprenen?

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2015

Sergi Sabrià i Benito
Diputat GP ERC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre els motius pels quals TV3 no fa una 
programació informativa diària lligada a l’ac-
tualitat
Tram. 322-00359/10

Anunci
Sergi Sabrià i Benito, del GP ERC

Reg. 121150 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.07.2015

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Sergi Sabrià i Benito, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 173 del Reglament del Par-
lament, presenta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Com és que TV3 no fa una programació informativa 
diària lligada amb l’actualitat tenint en compte l’estiu 
que viurem?

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2015

Sergi Sabrià i Benito
Diputat GP ERC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre el consorci amb IB3 i Radiotelevisió 
Valenciana
Tram. 322-00360/10

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC

Reg. 121177 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.07.2015

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 173 del Reglament del 
Parlament, presenta al president del Consell de Go-
vern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Sobre el consorci entre la CCMA, IB3 i RTVV.

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2015

Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt GP PPC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la sentència de l’Audiència Nacional 
que afecta els treballadors de TV3
Tram. 322-00361/10

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC

Reg. 121178 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.07.2015

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 173 del Reglament del 
Parlament, presenta al president del Consell de Go-
vern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Sobre la sentència de l’Audiència Nacional que afec-
ta als treballadors de TV3.

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2015

Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt GP PPC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la cobertura informativa de la campa-
nya de les eleccions al Parlament
Tram. 322-00362/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del GP CiU

Reg. 121180 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.07.2015

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
president del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per 
tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 



24 de juliol de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 658

3.27.10. TRAMITACIONS EN CURS 22

– Quines són les previsions i els criteris pel pla de co-
bertura informativa dels mitjans de la Corporació per 
a la propera campanya electoral per a les eleccions al 
Parlament de Catalunya?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2015

Albert Batalla i Siscart
Diputat GP CiU

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre l’evolució de la negociació laboral
Tram. 322-00363/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del GP CiU

Reg. 121181 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.07.2015

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
president del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per 
tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina és la situació, a hores d’ara, de l’evolució de 
la negociació laboral entre els representants dels treba-
lladors i la direcció de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2015

Albert Batalla i Siscart
Diputat GP CiU

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la proposta de creació d’un consorci 
de mitjans públics de Catalunya, les Illes i el 
País Valencià
Tram. 322-00364/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del GP CiU

Reg. 121182 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.07.2015

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
president del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per 
tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Atesa la vostra proposta de creació d’un Consorci 
dels mitjans públics de Catalunya, Balears i País Va-
lencià, feta en el marc d’una recent entrevista conce-
dida al mitjà Comunicació21, quin és el seu capteni-
ment al respecte?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2015

Albert Batalla i Siscart
Diputat GP CiU

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre l’actuació de la defensora de l’audièn-
cia el 2014
Tram. 322-00365/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del GP CiU

Reg. 121183 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.07.2015

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
president del Consell de Govern de la Corporació Cata-
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lana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per 
tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina valoració fa de l’actuació de la Defensora de 
l’Audiència i quines són les principals dades de la me-
mòria del 2014?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2015

Albert Batalla i Siscart
Diputat GP CiU

Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
l’entrevista a la ministra de Foment feta al 
desembre del 2014
Tram. 323-00145/10

Anunci
Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s

Reg. 121175 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.07.2015

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Carlos Carrizosa Torres, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 173 del Reglament del Parlament, pre-
senta al director de Televisió de Catalunya la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el capteniment del director de Televisió de 
Catalunya sobre l’entrevista realitzada a la ministra 
de Foment, Sra. Ana Pastor, el desembre de 2014?

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2015

Carlos Carrizosa Torres
Portaveu adjunt GP C’s

Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
la previsió de fer un monogràfic sobre el cas 
que afecta la família Pujol
Tram. 323-00146/10

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC

Reg. 121176 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.07.2015

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 173 del Reglament del 
Parlament, presenta al director de Televisió de Cata-
lunya la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Sobre la previsió d’un monogràfic sobre el «Cas Pujol».

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2015

Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt GP PPC

Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
la planificació i els objectius de la programa-
ció de la pròxima temporada
Tram. 323-00147/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del GP CiU

Reg. 121184 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.07.2015

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
director de TVC la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina és la planificació que té prevista Televisió de 
Catalunya per als seus canals en la programació de la 
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propera temporada i quins són els objectius que s’han 
fixat amb aquesta programació?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2015

Albert Batalla i Siscart
Diputat GP CiU

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a 
respondre oralment en comissió sobre la 
planificació i els objectius de la programació 
de la pròxima temporada
Tram. 323-00148/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del GP CiU

Reg. 121185 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.07.2015

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
director de Catalunya Ràdio la pregunta següent, per 
tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina és la planificació que té prevista Catalunya 
Ràdio per a les seves emissores en la programació 
de la propera temporada i quins són els objectius que 
s’han fixat amb aquesta programació?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2015

Albert Batalla i Siscart
Diputat GP CiU

Pregunta al director d’Estratègia Corporati-
va de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre oralment en comissió 
sobre els eixos i els àmbits d’intervenció de 
la Direcció d’Estratègia Corporativa
Tram. 323-00149/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del GP CiU

Reg. 121186 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.07.2015

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 

l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al di-
rector d’Estratègia Corporativa la pregunta següent, per 
tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Atès que el Consell de Govern de la CCMA ha apro-
vat recentment el Pla director de la direcció d’Estra-
tègia Corporativa pels anys 2015-2017, quins són els 
eixos principals i els àmbits d’intervenció?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2015

Albert Batalla i Siscart
Diputat GP CiU

Pregunta al director de Comercial i Màrque-
ting de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre oralment en co-
missió sobre les dades de facturació comer-
cial del 2015
Tram. 323-00150/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del GP CiU

Reg. 121187 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.07.2015

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta 
al director comercial i de Màrqueting la pregunta se-
güent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines són les principals dades de seguiment de la fac-
turació comercial de la CCMA en aquest primer semes-
tre del 2015 i quines són les previsions per la resta de 
l’any?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2015

Albert Batalla i Siscart
Diputat GP CiU
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	Tram. 317-00332/10
	Substanciació

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre el balanç de l’acció del Govern en els dos darrers mandats pel que fa a la corrupció, la desigualtat, el procés nacional i les polítiques de futur
	Tram. 317-00333/10
	Substanciació

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre el balanç de la legislatura i el treball parlamentari dut a terme
	Tram. 317-00334/10
	Substanciació

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre l’economia, el deute, les pensions i el futur de Catalunya i la manera com s’ha de comunicar als ciutadans
	Tram. 317-00335/10
	Substanciació

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els motius de l’avançament de les eleccions
	Tram. 317-00336/10
	Substanciació


	1.25.15.	Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’atorgament de subvencions a The Parliament Magazine o a Dods Parliamentary Communications
	Tram. 314-20196/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions de l’Agència de Salut Pública de Catalunya amb relació als alts nivells de butadiè al Morell, Perafort i Puigdelfí (Tarragonès)
	Tram. 314-20202/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el paper de l’Observatori de Salut i Medi Ambient del Camp de Tarragona en el control de la qualitat de l’aire
	Tram. 314-20206/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els nivells de benzè i de butadiè perjudicials per a la salut
	Tram. 314-20207/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels equips d’assessorament i orientació psicopedagògics de finançament públic als instituts
	Tram. 314-20208/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els incidents amb violència als centres públics d’ensenyament del curs 2002-2003 ençà
	Tram. 314-20211/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres educatius de primària i de secundària nous que està previst de posar en funcionament a la província de Lleida el curs 2014-2015
	Tram. 314-20212/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les places de llars d’infants de titularitat de la Generalitat a Lleida
	Tram. 314-20221/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a accedir a una plaça de residència per a gent gran de titularitat pública a Lleida
	Tram. 314-20222/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a accedir a una plaça de residència per a gent gran de titularitat pública a la província de Lleida
	Tram. 314-20223/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places de residència per a persones amb discapacitat a la província de Lleida
	Tram. 314-20224/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a accedir a una plaça de centre de dia per a persones amb discapacitat de titularitat pública a la província de Lleida
	Tram. 314-20225/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a accedir a una plaça de centre de dia per a persones amb discapacitat de titularitat pública a Lleida
	Tram. 314-20226/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per les quals el Departament d’Ensenyament accedeix a fer les proves de tercer de primària establertes per la Llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa
	Tram. 314-20234/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció d’un centre d’educació especial a Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
	Tram. 314-20235/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de construcció de l’Escola Paco Candel, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-20238/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst per a constituir les taules territorials d’infància
	Tram. 314-20349/10
	Resposta del Govern



	3.	Tramitacions en curs
	3.25.	Preguntes al Govern
	3.25.05.	Preguntes orals en el Ple
	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els consorcis sanitaris
	Tram. 310-00565/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la protecció social i la garantia de rendes
	Tram. 310-00566/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures anticorrupció i els nomenaments al Govern
	Tram. 310-00567/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els impagaments a les entitats de cooperació i a les comunitats catalanes a l’exterior
	Tram. 310-00568/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el II Congrés de l’Esport Català
	Tram. 310-00569/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’Informe sobre l’estat dels serveis socials a Catalunya
	Tram. 310-00570/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les gestions fetes per a aconseguir el pagament dels ajuts agroambientals pendents de transferir als agricultors i ramaders catalans
	Tram. 310-00571/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures fiscals adoptades des del desembre del 2012 i la previsió de pressupostos per al 2016
	Tram. 310-00572/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la regulació de la segona activitat en els cossos de bombers de la Generalitat, dels mossos d’esquadra i de les policies locals
	Tram. 310-00573/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el respecte a la lleialtat institucional i el compliment de la legalitat
	Tram. 310-00574/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de la tresoreria de la Generalitat
	Tram. 310-00575/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el comerç exterior
	Tram. 310-00576/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00330/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social
	Tram. 317-00331/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00332/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00333/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
	Tram. 317-00334/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
	Tram. 317-00335/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00336/10
	Anunci


	3.25.15.	Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els enviaments de mercuri des de la planta de Flix (Ribera d’Ebre) a altres centres
	Tram. 314-20506/10
	Formulació


	3.27.	Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	3.27.10.	Preguntes orals en comissió
	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les negociacions del conveni col·lectiu
	Tram. 322-00352/10
	Anunci

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el tractament de la informació d’àmbit polític fins al 27 de setembre de 2015
	Tram. 322-00353/10
	Anunci

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la Sentència 127/2015 de l’Audiència Nacional
	Tram. 322-00354/10
	Anunci

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el compliment de les sentències judicials relatives a la reducció per l’acord de viabilitat
	Tram. 322-00355/10
	Anunci

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les garanties i el control intern del compliment dels principis de pluralisme i neutralitat
	Tram. 322-00356/10
	Anunci

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la confluència dels informatius de Catalunya Ràdio i Televisió de Catalunya
	Tram. 322-00357/10
	Anunci

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les conseqüències de la sentència relativa a la reducció per l’acord de viabilitat
	Tram. 322-00358/10
	Anunci

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals TV3 no fa una programació informativa diària lligada a l’actualitat
	Tram. 322-00359/10
	Anunci

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el consorci amb IB3 i Radiotelevisió Valenciana
	Tram. 322-00360/10
	Anunci

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la sentència de l’Audiència Nacional que afecta els treballadors de TV3
	Tram. 322-00361/10
	Anunci

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la cobertura informativa de la campanya de les eleccions al Parlament
	Tram. 322-00362/10
	Anunci

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’evolució de la negociació laboral
	Tram. 322-00363/10
	Anunci

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la proposta de creació d’un consorci de mitjans públics de Catalunya, les Illes i el País Valencià
	Tram. 322-00364/10
	Anunci

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’actuació de la defensora de l’audiència el 2014
	Tram. 322-00365/10
	Anunci

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre l’entrevista a la ministra de Foment feta al desembre del 2014
	Tram. 323-00145/10
	Anunci

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la previsió de fer un monogràfic sobre el cas que afecta la família Pujol
	Tram. 323-00146/10
	Anunci

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la planificació i els objectius de la programació de la pròxima temporada
	Tram. 323-00147/10
	Anunci

	Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre la planificació i els objectius de la programació de la pròxima temporada
	Tram. 323-00148/10
	Anunci

	Pregunta al director d’Estratègia Corporativa de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els eixos i els àmbits d’intervenció de la Direcció d’Estratègia Corporativa
	Tram. 323-00149/10
	Anunci

	Pregunta al director de Comercial i Màrqueting de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les dades de facturació comercial del 2015
	Tram. 323-00150/10
	Anunci




