BUTLLETÍ OFICIAL
DEL PARL AMENT DE CATALUNYA
XI legislatura · segon període · número 179 · divendres 8 de juliol de 2016

TAU L A D E C O N T I N G U T
1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació
1.25. Preguntes al Govern
1.25.15. Preguntes per escrit
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute de la Generalitat amb les
empreses de transport sanitari
314-00014/11
Resposta del Govern

15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute de la Generalitat amb les
empreses del transport sanitari en el període 2011-2014
314-00015/11
Resposta del Govern

15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els reforços per al Siscat previstos
en el Pla integral d’urgències de Catalunya per al 2015-2016
314-00021/11
Resposta del Govern

16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost addicional del Pla
integral d’urgències de Catalunya per al 2015
314-00022/11
Resposta del Govern

17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presentació del pla director i la
comissió de seguiment del Consorci Sanitari del Maresme
314-00831/11
Resposta del Govern

17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reducció del nombre d’hores del
servei d’ambulància a la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà)
314-00990/11
Resposta del Govern

18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment del trasllat en horari
nocturn a l’Hospital de Palamós dels pacients de la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà)
314-00991/11
Resposta del Govern

19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la població de referència afectada
per la reducció del nombre d’hores del servei d’ambulància a la Bisbal d’Empordà
(Baix Empordà)
314-00992/11
Resposta del Govern

19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reducció de personal del servei
d’urgències nocturnes del CAP Arenys de Mar
314-01304/11
Resposta del Govern

19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la supressió de recursos que comporta la reducció de personal del servei d’urgències del CAP Arenys de Mar
314-01305/11
Resposta del Govern
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estalvi que comporta la reducció
de personal del servei d’urgències nocturnes del CAP Arenys de Mar
314-01306/11
Resposta del Govern

21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre alternatives a la reducció de personal del servei d’urgències nocturnes del CAP Arenys de Mar
314-01307/11
Resposta del Govern

21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació als ajuntaments afectats per la reducció de personal del servei d’urgències nocturnes del CAP Arenys
de Mar
314-01308/11
Resposta del Govern

21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el replantejament de la proposta
de reducció de personal del servei d’urgències nocturnes del CAP Arenys de Mar
314-01309/11
Resposta del Govern

21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les escoles hospitalàries
314-04292/11
Resposta del Govern

22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de llars d’infants del
Departament d’Ensenyament
314-04311/11
Resposta del Govern

22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució geogràfica de les
llars d’infants
314-04312/11
Resposta del Govern

23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a l’emplaçament de
les llars d’infants
314-04313/11
Resposta del Govern

23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el programa Educació financera a
les escoles de Catalunya
314-04314/11
Resposta del Govern

23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els continguts del programa Educació financera a les escoles de Catalunya
314-04315/11
Resposta del Govern

26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’objectiu del programa Educació
financera a les escoles de Catalunya
314-04316/11
Resposta del Govern

26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que el programa Educació
financera a les escoles de Catalunya promogui la cultura del consum de productes
financers
314-04317/11
Resposta del Govern

26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió de l’orientació i els continguts del programa Educació financera a les escoles de Catalunya
314-04318/11
Resposta del Govern

27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la introducció de programes educatius relatius al funcionament de les institucions democràtiques i l’administració
pública
314-04319/11
Resposta del Govern
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla urbanístic vigent amb relació
a l’activitat de l’aeròdrom de la Cerdanya
314-04320/11
Resposta del Govern

27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aprovació del pla urbanístic vigent
amb relació a l’activitat de l’aeròdrom de la Cerdanya
314-04321/11
Resposta del Govern

30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els promotors del pla urbanístic
vigent amb relació a l’activitat de l’aeròdrom de la Cerdanya
314-04322/11
Resposta del Govern

30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els antecedents del pla urbanístic
vigent amb relació a l’activitat de l’aeròdrom de la Cerdanya
314-04323/11
Resposta del Govern

31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els plans anteriors al pla urbanístic
vigent amb relació a l’activitat de l’aeròdrom de la Cerdanya
314-04324/11
Resposta del Govern

31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de l’elaboració del Pla
director urbanístic de l’aeròdrom de la Cerdanya
314-04325/11
Resposta del Govern

31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la suspensió de l’aprovació del pla
urbanístic vigent amb relació a l’activitat de l’aeròdrom de la Cerdanya
314-04326/11
Resposta del Govern

31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació en l’Administració
amb relació al Pla director urbanístic de l’aeròdrom de la Cerdanya
314-04327/11
Resposta del Govern

32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que ha de prendre el
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge per a millorar
la coordinació en l’Administració
314-04328/11
Resposta del Govern

35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la rendibilitat econòmica de l’aeròdrom de la Cerdanya
314-04329/11
Resposta del Govern

35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’oferta d’ocupació pública i de convocatòria del procés de selecció de les places vacants pressupostades del Cos d’Agents Rurals
314-04369/11
Resposta del Govern

35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la declaració del Cos d’Agents Rurals com a servei públic essencial
314-04370/11
Resposta del Govern

36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les convocatòries de les categories
executiva i superior del Cos d’Agents Rurals
314-04372/11
Resposta del Govern

36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’efecte que tindrà el projecte de
l’empresa Seabird Exploration per a buscar petroli i gas davant la costa catalana en
les activitats econòmiques relacionades amb el mar
314-04390/11
Resposta del Govern
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa del Govern en publicitat institucional el 2015
314-04428/11
Resposta del Govern

38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de despesa del Govern
en publicitat institucional el 2016
314-04429/11
Resposta del Govern

38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’informe relatiu a l’afectació de
les línies 9 i 10 del metro per la construcció d’una residència a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
314-04483/11
Resposta del Govern

39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de convocar ajuts per a
preservar i millorar les colònies industrials del Berguedà
314-04485/11
Resposta del Govern

39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la denúncia de la Coordinadora
Salvem el Crit contra els actes d’edificació a la platja del Golfet, de Calella de Palafrugell (Baix Empordà)
314-04501/11
Resposta del Govern

40

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
1.27.15. Preguntes per escrit
Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals a respondre per escrit sobre la cobertura informativa prèvia que les
emissores de Catalunya Ràdio van fer de les Jornades Feministes 2016
325-00013/11
Resposta del president del Consell de Govern

40

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals a respondre per escrit sobre la cobertura informativa prèvia que TV3
va fer de les Jornades Feministes 2016
325-00014/11
Resposta del president del Consell de Govern

42

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals a respondre per escrit sobre la cobertura informativa que les emissores
de Catalunya Ràdio van fer de les Jornades Feministes 2016 durant llur celebració
325-00015/11
Resposta del president del Consell de Govern

42

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals a respondre per escrit sobre la cobertura informativa que TV3 va fer
de les Jornades Feministes 2016 durant llur celebració
325-00016/11
Resposta del president del Consell de Govern

42

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals a respondre per escrit sobre la cobertura informativa posterior que les
emissores de Catalunya Ràdio van fer de les Jornades Feministes 2016
325-00017/11
Resposta del president del Consell de Govern

42

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals a respondre per escrit sobre la cobertura informativa posterior que TV3
va fer de les Jornades Feministes 2016
325-00018/11
Resposta del president del Consell de Govern

43

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals a respondre per escrit sobre l’adequació als criteris del llibre d’estil de
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals de la cobertura informativa de les
Jornades Feministes 2016 que van fer les emissores de Catalunya Ràdio
325-00019/11
Resposta del president del Consell de Govern
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Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals a respondre per escrit sobre l’adequació als criteris del llibre d’estil de
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals de la cobertura informativa de les
Jornades Feministes 2016 que va fer TV3
325-00020/11
Resposta del president del Consell de Govern

43

3. Tramitacions en curs
3.25. Preguntes al Govern
3.25.10. Preguntes orals en comissió
Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el requeriment del
document nacional d’identitat i el número de telèfon als periodistes que cobreixen
operacions dels Mossos d’Esquadra
311-00202/11
Anunci: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s

44

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de continuar
demanant el document nacional d’identitat i el número de telèfon als periodistes que
cobreixen operacions dels Mossos d’Esquadra
311-00203/11
Anunci: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s

44

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’elaboració d’un fitxer
de periodistes per la Divisió d’Afers Interns dels Mossos d’Esquadra
311-00204/11
Anunci: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s

45

3.25.15. Preguntes per escrit
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el dia en què va ésser destituït el
director gerent de l’Institut Català de la Salut
314-05182/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el dia en què va començar el contracte de l’ex-director gerent de l’Institut Català de la Salut a l’Hospital de Bellvitge
314-05183/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’ex-director gerent de l’Institut
Català de la Salut ha anat a treballar a l’Hospital de Bellvitge
314-05184/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients visitats per
l’ex-director gerent de l’Institut Català de la Salut a l’Hospital de Bellvitge
314-05185/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients operats per
l’ex-director gerent de l’Institut Català de la Salut a l’Hospital de Bellvitge
314-05186/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’irregularitats laborals amb relació a l’ex-director gerent de l’Institut Català de la Salut a l’Hospital de
Bellvitge
314-05187/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no s’ha jubilat
l’ex-director gerent de l’Institut Català de la Salut
314-05188/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals s’ha retirat
l’acusació en el procés contra l’exprofessor de gimnàstica del col·legi Maristes Sants Les Corts, de Barcelona
314-05189/11
Formulació: Gemma Lienas Massot, del GP CSP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els arguments utilitzats per a retirar l’acusació en el procés contra l’exprofessor de gimnàstica del col·legi Maristes
Sants - Les Corts, de Barcelona
314-05190/11
Formulació: Gemma Lienas Massot, del GP CSP

49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si en el procés contra l’exprofessor de gimnàstica del col·legi Maristes Sants - Les Corts, de Barcelona, es tenen
en compte els drets de l’infant
314-05191/11
Formulació: Gemma Lienas Massot, del GP CSP

49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els horaris dels centres d’atenció
primària de Barcelona amb relació a les guàrdies domiciliàries
314-05192/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els horaris dels centres d’urgències
d’atenció primària de Barcelona amb relació a les guàrdies domiciliàries
314-05193/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els encarregats als centres d’atenció primària de Barcelona d’assumir les guàrdies domiciliàries
314-05194/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els encarregats als centres d’urgències d’atenció primària de Barcelona d’assumir les guàrdies domiciliàries
314-05195/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els metges que es contractaran per
a cobrir les guàrdies domiciliàries de Barcelona
314-05196/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els infermers que es contractaran
per a cobrir les guàrdies domiciliàries de Barcelona
314-05197/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost previst per a cobrir
les guàrdies domiciliàries de Barcelona
314-05198/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost existent amb l’empresa anterior per a cobrir les guàrdies domiciliàries de Barcelona
314-05199/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obligatorietat de fer guàrdies per
a cobrir les guàrdies domiciliàries de Barcelona
314-05200/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les condicions salarials dels col·
lectius que cobriran les guàrdies domiciliàries de Barcelona
314-05201/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat dels professionals
sanitaris que facin les guàrdies domiciliàries de nit de quedar lliures de la jornada
laboral posterior
314-05202/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de queixes relatives al
transport sanitari programat els darrers cinc anys
314-05203/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’incidències en el transport sanitari programat els darrers cinc anys
314-05204/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions del transport sanitari programat els darrers cinc anys
314-05205/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicació del Butlletí Epidemiològic de Catalunya al web del Departament de Salut
314-05206/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari d’aprovació del Pla de
salut de Catalunya 2016-2020
314-05207/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos assistencials per a
afectats de fibromiàlgia o fatiga crònica
314-05208/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació del personal sanitari
en fibromiàlgia i fatiga crònica els darrers tres anys
314-05209/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol per a diagnosticar i
atendre els infants afectats per fibromiàlgia o fatiga crònica
314-05210/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques per a concedir la incapacitat laboral als afectats per fibromiàlgia
o fatiga crònica
314-05211/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de malats diagnosticats
d’Alzheimer
314-05212/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els metges de família que han rebut
formació sobre fibromiàlgia i fatiga crònica
314-05213/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obertura d’un expedient a la cadena de supermercats Dia arran de la denúncia interposada per Joves Agricultors i
Ramaders de Catalunya per una presumpta venda d’oli a pèrdua
314-05214/11
Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP

58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la seva actuació davant la possible
venda a pèrdua practicada per cadenes o establiments comercials
314-05215/11
Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP

59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les denúncies interposades a establiments comercials de distribució alimentària per la venda a pèrdua i altres pràctiques abusives
314-05216/11
Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP

59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les modificacions urbanístiques
que comportaria la creació d’un parc de proveïdors a la factoria d’Alstom, a Santa
Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental)
314-05217/11
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el control de la possible segregació de parcel·les per part d’Alstom, a Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental)
314-05218/11
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC

60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció d’una subestació
elèctrica i una línia d’alta tensió dins del Parc Natural de la Serra de Collserola a
Sant Just Desvern (Baix Llobregat)
314-05219/11
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC

61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable de la Comissaria
General d’Investigació Criminal que va manar de demanar el document nacional
d’identitat i el número de telèfon a uns periodistes
314-05220/11
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP SOC

61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la custòdia de la informació relativa
als documents nacionals d’identitat i els números de telèfon demanada a periodistes
per la Divisió d’Assumptes Interns dels Mossos d’Esquadra
314-05221/11
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP SOC

62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la competència que té la Divisió
d’Assumptes Interns dels Mossos d’Esquadra per a demanar el document nacional
d’identitat i el número de telèfon a uns periodistes
314-05222/11
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP SOC

62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’enregistrament d’imatges en vídeo
quan la Divisió d’Assumptes Interns dels Mossos d’Esquadra va demanar el document nacional d’identitat i el número de telèfon a uns periodistes
314-05223/11
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP SOC

63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la Divisió d’Assumptes Interns
dels Mossos d’Esquadra va fer fotografies dels documents nacionals d’identitat i de
les acreditacions que va demanar a uns periodistes
314-05224/11
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP SOC

63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la recerca d’informació per part
d’un cos policial demanant el document nacional d’identitat i el número de telèfon
als periodistes
314-05225/11
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP SOC

64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la recerca d’informació que la
Divisió d’Afers Interns dels Mossos d’Esquadra va fer demanant dades a periodistes
fa part d’una investigació per filtracions
314-05226/11
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP SOC

64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les formes emprades per la Divisió
d’Afers Interns dels Mossos d’Esquadra per a obtenir informació d’uns periodistes
314-05227/11
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP SOC

65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat que les hipotètiques
filtracions de dades a la premsa surtin de la mateixa cúpula policial
314-05228/11
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP SOC

65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes amb relació
a la identificació de periodistes que van fer els Mossos d’Esquadra el 28 de juny
de 2016 a Barcelona
314-05229/11
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CSP

66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’aplicar el decret de
plantilles docents diferenciant els municipis petits
314-05230/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC

Taula de contingut

66

8

BOPC 179
8 de juliol de 2016

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el decret de plantilles docents
s’aplica igual als municipis grans i als petits
314-05231/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC

67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la denúncia de la comunitat educativa de la Sénia (Montsià) amb relació a l’aplicació del decret de plantilles docents
314-05232/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC

67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de reforçar la plantilla
docent de l’Escola Jaume I i de l’Institut de la Sénia
314-05233/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC

68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un fitxer de periodistes per la Divisió d’Afers Interns dels Mossos d’Esquadra
314-05234/11
Formulació: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s

68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el requeriment del document nacional d’identitat i el número de telèfon als periodistes que cobreixen operacions
dels Mossos d’Esquadra
314-05235/11
Formulació: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s

69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de continuar demanant
el document nacional d’identitat i el número de telèfon als periodistes que cobreixen
operacions dels Mossos d’Esquadra
314-05236/11
Formulació: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s

70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la notificació pel Govern de l’Estat
de la recuperació de la competència de gestió de les beques d’estudi
314-05237/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC

70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions fetes amb el Govern
de l’Estat per a recuperar la competència de gestió de les beques d’estudi
314-05238/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC

71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que està adoptant per
a la gestió de les beques d’estudi
314-05239/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC

71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió del nombre d’alumnes
usuaris del transport i el menjador escolars per al curs 2016-2017
314-05240/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC

72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació amb què treballa per a
preveure el nombre d’alumnes usuaris del transport i el menjador escolars cada curs
314-05241/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC

72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la proposta de finançament dels
serveis de transport i menjador escolars per al curs 2016-2017
314-05242/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC

72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació de transport escolar
distribuïda en funció del percentatge d’alumnes obligatoris i no obligatoris que fa
ús d’aquest servei
314-05243/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC

73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que es traslladen en transport escolar comptabilitzats com a no obligatoris
314-05244/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que es traslladen en transport escolar comptabilitzats com a obligatoris
314-05245/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC

74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que es traslladen en transport escolar reassignats com a no obligatoris
314-05246/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC

74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que fan ús
del menjador escolar comptabilitzats com a no obligatoris
314-05247/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC

74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que fan ús
del menjador escolar comptabilitzats com a obligatoris
314-05248/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC

75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que fan ús
del menjador escolar reassignats com a no obligatoris
314-05249/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC

75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el càlcul de la dotació per al servei
de menjador escolar obligatori
314-05250/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC

76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els costos del transport escolar i
l’ocupació real dels vehicles
314-05251/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC

76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació econòmica per al transport escolar obligatori
314-05252/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC

77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació econòmica per al transport escolar no obligatori
314-05253/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC

77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el preu del servei de menjador
escolar
314-05254/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC

77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a atorgar els ajuts
de menjador escolar
314-05255/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC

78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les fonts d’Osona que superen els
50 mil·ligrams per litre de nitrats
314-05256/11
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb dos altres diputats del GP SOC

78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació de les anàlisis de nitrats
de les fonts d’Osona
314-05257/11
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb dos altres diputats del GP SOC

79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mitjana de concentració de nitrats en les fonts d’Osona
314-05258/11
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb dos altres diputats del GP SOC

79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la diferència de la mitjana de concentració de nitrats en les fonts d’Osona entre el 2015 i el 2016
314-05259/11
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb dos altres diputats del GP SOC

Taula de contingut

80

10

BOPC 179
8 de juliol de 2016

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les fonts d’Osona que superen els
100 mil·ligrams per litre de nitrats
314-05260/11
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb dos altres diputats del GP SOC

80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les fonts d’Osona que superen els
200 mil·ligrams per litre de nitrats
314-05261/11
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb dos altres diputats del GP SOC

80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les fonts d’Osona que superen els
300 mil·ligrams per litre de nitrats
314-05262/11
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb dos altres diputats del GP SOC

81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les fonts d’Osona que superen els
400 mil·ligrams per litre de nitrats
314-05263/11
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb dos altres diputats del GP SOC

81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a la posada en
funcionament dels nous trens de la línia entre Lleida i la Pobla de Segur
314-05264/11
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC

82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat que els nous trens
de la línia entre Lleida i la Pobla de Segur entrin en servei durant l’estiu
314-05265/11
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC

82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels nous trens de la línia
entre Lleida i la Pobla de Segur
314-05266/11
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC

83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del millorament de les infraestructures viàries per a posar en funcionament els nous trens de la línia entre
Lleida i la Pobla de Segur
314-05267/11
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC

83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de l’incompliment dels
terminis de la posada en funcionament dels nous trens de la línia entre Lleida i la
Pobla de Segur
314-05268/11
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC

84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els problemes tècnics i administratius de la línia entre Lleida i la Pobla de Segur que han provocat la suspensió del
servei ferroviari
314-05269/11
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC

84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’emplaçament i el cost de les instal·
lacions per al manteniment dels nous trens de la línia entre Lleida i la Pobla de Segur
314-05270/11
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC

85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adjudicació del projecte de les
instal·lacions per al manteniment dels nous trens de la línia entre Lleida i la Pobla
de Segur
314-05271/11
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC

85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de la suspensió del servei de tren de la línia entre Lleida i la Pobla de Segur
314-05272/11
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC

86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’alternativa de transport públic a
la línia de tren entre Lleida i la Pobla de Segur
314-05273/11
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la responsabilitat dels incompliments i la gestió de la posada en funcionament dels nous trens de la línia entre
Lleida i la Pobla de Segur
314-05274/11
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC

87

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
3.27.10. Preguntes orals en comissió
Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les enquestes
a peu d’urna de les eleccions generals del 26 de juny de 2016
322-00053/11
Anunci: Jéssica Albiach Satorres, juntament amb un altre diputat del GP CSP

88

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la programació
de la nova temporada de Catalunya Ràdio
322-00054/11
Anunci: Jéssica Albiach Satorres, juntament amb un altre diputat del GP CSP

88

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les audiències
dels mitjans de la Corporació
322-00055/11
Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s

89

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la programació
de Catalunya Ràdio per a la temporada vinent
322-00056/11
Anunci: Mireia Boya e Busquet, juntament amb un altre diputat del GP CUP-CC

89

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les dades
d’audiència dels mitjans de comunicació de la Corporació
322-00057/11
Anunci: Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC

90

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les dades
d’audiència del primer trimestre del 2016
322-00058/11
Anunci: Jordi Cuminal i Roquet, del GP JS

90

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’enquesta
electoral de Sigma 2 del 26 de juny de 2016
322-00059/11
Anunci: Jordi Cuminal i Roquet, del GP JS

90

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la graella de
Catalunya Ràdio per a la pròxima temporada
322-00060/11
Anunci: Jordi Cuminal i Roquet, del GP JS

91

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la situació
econòmica i pressupostària de la Corporació
322-00061/11
Anunci: Jordi Cuminal i Roquet, del GP JS

91

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el procediment
d’acomiadament col·lectiu
322-00062/11
Anunci: Jordi Cuminal i Roquet, del GP JS

92

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el seguiment
de la campanya electoral
322-00063/11
Anunci: Jordi Cuminal i Roquet, del GP JS
Taula de contingut
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Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre la
cobertura informativa de la campanya electoral
323-00033/11
Anunci: David Pérez Ibáñez, del GP SOC

93

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió
sobre la cobertura informativa de la campanya electoral
323-00034/11
Anunci: David Pérez Ibáñez, del GP SOC

93

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió
sobre la publicitat institucional
323-00035/11
Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s

93

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió
sobre el seguiment de l’actualitat
323-00037/11
Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s

94

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió
sobre la sèrie Cites
323-00038/11
Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s

94

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió
sobre les informacions temàtiques del Telenotícies
323-00039/11
Anunci: Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC

95

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió
sobre l’eliminació del programa .Cat
323-00040/11
Anunci: Jordi Cuminal i Roquet, del GP JS

95

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió
sobre les mesures per a rejovenir la plantilla de Televisió de Catalunya
323-00041/11
Anunci: Jordi Cuminal i Roquet, del GP JS

95

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió
sobre la programació prevista per a la tardor del 2016
323-00042/11
Anunci: Jordi Cuminal i Roquet, del GP JS

96

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió
sobre l’estratègia per a ampliar el públic juvenil
323-00043/11
Anunci: Jordi Cuminal i Roquet, del GP JS

Taula de contingut

96

13

Aquesta publicació és impresa en
paper ecològic (definició europea
ECF), en compliment del que
estableix la Resolució 124/III del
Parlament, sobre la utilització del
paper reciclat en el Parlament i en
els departaments de la Generalitat,
adoptada el 30 d’abril de 1990.
Els documents publicats en el
Butlletí Oficial del Parlament de
Catalunya (BOPC) són una
reproducció fidel dels documents
originals entrats al Registre.
La numeració del BOPC no està
necessàriament vinculada a una
sola data.
Imprès a Multitext, SL
ISSN: 0213-7798
DL: B-20.066-1980
www.parlament.cat

BOPC 179
8 de juliol de 2016

1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.25.

Preguntes al Govern

1.25.15.

Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute de la
Generalitat amb les empreses de transport sanitari
314-00014/11
Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 31604 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries de 314-00014/11 a
314-00015/11 us informo del següent:
Atès que les preguntes més amunt indicades fan referència a un mateix assumpte
i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament
constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta.
Les obligacions reconegudes de concerts de transport sanitari del Servei Català de la Salut (CatSalut) pendents de pagament a 31 de desembre de 2015 són
7.877.740,41 euros.
Les obligacions reconegudes de concerts de transport sanitari del CatSalut pendents de pagament a 31 de desembre de cada any (període de 2011 a 2014), desglossat per regions sanitàries i proveïdors, es mostren a l’annex.
Barcelona, 28 de juny de 2016
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute de la
Generalitat amb les empreses del transport sanitari en el període
2011-2014
314-00015/11
Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 31604 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00014/11.

1.25.15. Preguntes per escrit
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els reforços per al
Siscat previstos en el Pla integral d’urgències de Catalunya per al
2015-2016
314-00021/11
Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 31605 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries de 314-00021/11 a
314-00022/11 us informo del següent:
Atès que les preguntes més amunt indicades fan referència a un mateix assumpte
i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament
constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta.
Per tal d’assolir l’objectiu de millorar l’atenció sanitària urgent, cada temporada
el Pla integral d’urgències de Catalunya (PIUC) posa en marxa determinades accions, entre les quals hi ha aquelles orientades a l’adequació de l’oferta assistencial,
amb la participació dels diferents proveïdors implicats.
Amb aquest propòsit, aquest passat mes d’octubre les regions sanitàries van començar a rebre els plans operatius dels centres sanitaris (hospitals i atenció primària) i sociosanitaris, en els quals cadascuna de les entitats que els gestionen preveu
mesures específiques segons els diferents nivells d’activació del PIUC existents, relacionats amb l’increment de demanda. Els plans recullen aquesta resposta assistencial diferenciada, en funció de la demanda de cada moment i de les característiques
de l’entitat i del territori on aquesta es troba.
Pocs dies després de completar la recepció dels plans dels proveïdors les regions
sanitàries van tancar i enviar al Servei Català de la Salut (CatSalut) els seus plans
d’actuació territorial, que planifiquen amb antelació i de manera consensuada amb
els proveïdors l’adaptació dels dispositius d’atenció per fer front a l’augment de demanda estacional, tant des del punt de vista estructural i organitzatiu com de recursos humans. Els plans referits preveuen, si s’escau, ampliar els recursos (tant humans com estructurals) per fer front a aquests augments.
L’1 de desembre del 2015 es va activar el PIUC, i amb aquest, les actuacions especifiques a cada territori i als serveis centrals en virtut d’aquests plans operatius i
d’actuació territorial, d’acord a un seguiment regular de la demanda per part de proveïdors, regions sanitàries, serveis matriu del CatSalut i Agència de Salut Pública
de Catalunya (ASPCAT).
L’evolució dels imports de la contractació destinats a compra d’activitat addicional
PIUC, el Pla Integral d’Urgències de Catalunya (PIUC) 2015-2016 i les Actuacions a
l’hivern des de Salut Pública, es mostren a l’annex.
Barcelona, 28 de juny de 2016
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost
addicional del Pla integral d’urgències de Catalunya per al 2015
314-00022/11
Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 31605 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00021/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presentació del
pla director i la comissió de seguiment del Consorci Sanitari del
Maresme
314-00831/11
Proponent: Albano Dante Fachin Pozzi, del GP CSP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 31468 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-00831/11 us informo del següent:
En relació a la intervenció de la Generalitat de Catalunya del Consorci Sanitari del Maresme el mes d’octubre de 2015, a causa del dèficit de l’exercici 2014 de
l’Hospital de Mataró, que posava en risc la sostenibilitat del Consorci, s’exposen a
continuació les consideracions del Departament de Salut.
El concepte de pèrdua d’autonomia es circumscriu en un supòsit d’existència de
dèficit pressupostari. La institució afectada ha de presentar un Pla de viabilitat, que
si requereix temps per assegurar l’equilibri pressupostari i per tant la sostenibilitat
del centre, comporta una fase de pèrdua de l’autonomia de gestió, que és el que ha
succeït al Consorci Sanitari del Maresme.
La pèrdua d’autonomia de gestió implica retornar al règim general d’aplicació a
les entitats del sector públic vinculades a la Generalitat, la qual cosa comporta al
Consorci estar sotmès al mateix règim d’autoritzacions i controls en temes de recursos humans, patrimoni, gestió pressupostària, etc. No implica canviar la cartera
de serveis, ni el relleu de l’equip directiu i de Govern. Si el Pla de viabilitat es materialitza a curt termini, permet recuperar l’autonomia de gestió amb immediatesa.
El Departament de Salut està treballant en un Pla de Reequilibri que preveu
equilibrar els pressupostos de l’entitat d’aquí al 2017 amb una subsegüent reordenació de serveis (optimització de llits i transport sanitari entre l’Hospital de Mataró i
Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena de Mataró, recursos d’hostaleria i serveis generals), que té en compte el replantejament que cal fer en el tractament dels
pacients crònics complexos i els reptes hospitalaris del futur, que obligaran a trobar
formes alternatives d’atendre a una població cada vegada més envellida i amb més
pacients crònics.
D’altra banda, el passat mes de novembre es van dur a terme diverses reunions de
presentació del Pla director sociosanitari per al Maresme a l’Ajuntament de Mataró,
al Consell Rector del Consorci Sanitari del Maresme i al Comitè d’empresa d’aquesta entitat, a més d’algunes associacions.
El Departament de Salut, en una reunió mantinguda el febrer amb l’Ajuntament
de Mataró i el Servei Català de la Salut (CatSalut), es va manifestar favorable a la
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creació d’una comissió de treball amb representants de diversos àmbits, per tal d’estudiar les necessitats sanitàries del territori.
El 13 de maig del 2016, es va constituir la Comissió de participació ciutadana sociosanitari del Maresme Central, integrada per representants de l’Ajuntament de Mataró, dels grups municipals, el Consell Comarcal del Maresme, la Coordinadora de
Defensa de la Sanitat Pública de Mataró i el Maresme, les forces sindicals CATAC,
CCOO, Metges de Catalunya i USOC, el Consorci Sanitari del Maresme, la Fundació Sanitària de Mollet, el CatSalut i el Departament de Salut.
En aquesta primera reunió va fer la constitució de la Comissió i es va donar a
conèixer la situació actual dels recursos sociosanitaris del Maresme Central. Es preveu que es duguin a terme dues reunions més, la propera el 4 de juliol de 2016, el
la qual es debatran les propostes presentades pels integrants de la Comissió, i en la
darrera reunió s’establiran les conclusions i els acords resultants.
Barcelona, 30 de maig del 2016
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reducció del
nombre d’hores del servei d’ambulància a la Bisbal d’Empordà (Baix
Empordà)
314-00990/11
Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 31606 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries de 314-00990/11 a
314-00992/11 us informo del següent:
Atès que les preguntes més amunt indicades fan referència a un mateix assumpte
i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament
constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta.
Amb el desplegament del concurs TS/14. Contractació de la gestió dels serveis
de transport sanitari en la modalitat urgent (TSU) i no urgent (TSNU) a Catalunya,
excepte el territori de l’Aran, la base de la Bisbal d’Empordà passava d’1 vehicle de
servei vital bàsic (SVB), dos tècnics en emergències sanitàries i 24h d’assistència,
a disposar de dos vehicles (SVB i vehicle d’intervenció ràpid –VIR), 3 tècnics en
emergències sanitàries i 1 metge, i 36h d’assistència (24h + 12h).
Les ambulàncies no tenen una població assignada sinó que actuen d’acord amb la
demanda d’assistència sanitària i de la disponibilitat de recursos. Les persones que
necessiten atenció urgent s’atenen mobilitzant els recursos assistencials més adequats independentment de quina sigui la seva base operativa. El 2015, els habitants
del municipi de la Bisbal d’Empordà van ser atesos per les ambulàncies amb base
a la Bisbal d’Empordà, Girona, Palamós, Palafrugell i l’helicòpter de Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta, entre d’altres.
Des del Departament de Salut es té la voluntat d’obrir una nova etapa en la gestió del model de transport sanitari de Catalunya per ajustar-ne el disseny i la implantació. En aquest sentit, s’ha anunciat un relleu a la direcció general del Sistema
d’Emergències Mèdiques (SEM) que es produirà a través d’un concurs públic obert
seguint la política de màxima transparència per part d’aquest Departament.
Així mateix, el document Anàlisi dels resultats inicials del desplegament del model de transport sanitari integral, elaborat conjuntament per l’Agència de Qualitat i
1.25.15. Preguntes per escrit
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Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) i el Servei Català de la Salut (CatSalut)
va ser enviat el 3 de juny de 2016 per correu electrònic a la presidenta de la Comissió
de Salut, a fi que pugui ser consultat pels diputats i diputades d’aquesta Comissió.
D’acord amb les conclusions finals d’aquest informe, des del Departament de
Salut i de forma conjunta amb la nova direcció del SEM, es prendran les decisions
oportunes de manera rigorosa, per tal d’afrontar els problemes d’implantació fent els
ajustos necessaris, d’acord amb les necessitats de cada territori.
Barcelona, 28 de juny de 2016
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment del
trasllat en horari nocturn a l’Hospital de Palamós dels pacients de la
Bisbal d’Empordà (Baix Empordà)
314-00991/11
Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 31606 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00990/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la població de
referència afectada per la reducció del nombre d’hores del servei
d’ambulància a la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà)
314-00992/11
Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 31606 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00990/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reducció de
personal del servei d’urgències nocturnes del CAP Arenys de Mar
314-01304/11
Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 31607 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries de 314-01304/11 a
314-01309/11 us informo del següent:
Atès que les preguntes més amunt indicades fan referència a un mateix assumpte
i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament
constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta.
El servei d’urgències nocturnes del Centre d’Atenció Primària (CAP) Arenys de
Mar no s’ha reduït sinó que s’ha reorganitzat per fer-Io més eficient. Els motius i els
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criteris que s’han emprat per portar a terme la reorganització esmentada han estat
els següents:
– Aplicar el model de coordinació amb el 061 que està vigent a la major part de
Catalunya i que ha estat impulsat pel Departament de Salut.
– Millorar la resposta domiciliària amb criteris homogenis (ja que hi ha un centre coordinador, amb criteris pactats, que ordena la sortida del professional).
– Establir un model d’intervencions avaluables quant a la qualitat i a la detecció
de necessitats de reforç per ajustar-se a la demanda.
– Vetllar per l’eficàcia de resposta ja que hi ha un metge nocturn només per a
I’atenció domiciliària.
– Vetllar per l’eficiència i la distribució més homogènia i equitativa de recursos
en el territori.
– Afegir seguretat al pacient perquè si s’ha d’atendre una emergència actua de
manera immediata el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM).
– Afegir seguretat al personal metge que es desplaça de nit perquè disposa d’un
vehicle i d’un conductor que sempre l’acompanya i es troba en contacte permanent
amb la central del 061.
El model anterior, fixava que en l’horari nocturn (de 21 fins a 8 hores) hi hagués
en el CAP d’Arenys de Mar dos metges i una infermera, per tal de garantir que si un
dels metges havia de sortir per atendre una demanda domiciliaria, sempre quedés
en el CAP un metge.
Amb la reorganització del model, en l’horari nocturn i els dissabtes de les 17 fins
a les 8 hores, en el CAP Arenys de Mar hi ha un metge i una infermera per a l’atenció presencial i es disposa d’un metge que es dedica específicament a I’atenció domiciliària dels municipis de les Àrees Bàsiques de Salut (ABS) de Vilassar, Premià,
Arenys de Mar i Sant Andreu de Llavaneres.
El metge que realitza I’atenció domiciliària disposa d’un vehicle amb conductor
i compta amb els suports tècnics necessaris (emissores per connectar amb el 061 i
ordinador portàtil per accedir a les històries clíniques).
Aquest nou model, que substitueix l’anterior en qual hi havia dos metges de presència física en el CAP, suposa un estalvi anual de 52.682,35 €.
En la reunió celebrada el dia 15 de febrer de 2016, els representants dels Ajuntaments d’Arenys de Mar, Arenys de Munt, Sant Andreu de Llavaneres, Caldes d’Estrac i Sant Vicenç de Montalt, així com del CatSalut i de l’lnstitut Català de la Salut
(ICS) van arribar a un acord sobre la reorganització de I’atenció de les urgències
nocturnes a la Unitat d’Atenció Continuada i Urgències de Base Territorial (ACUT)
Maresme.
El nou model està acordat per totes les parts implicades i no existeix, per tant,
cap proposta alternativa ni cap replantejament en relació a les urgències nocturnes
del CAP Arenys de Mar perquè hi ha consens entre les parts implicades.
Des dels departaments de comunicació del CatSalut, de l’ICS i dels diferents
Ajuntaments implicats, s’ha treballat en un pla de comunicació que inclou reunions
informatives a la ciutadania a càrrec de personal del SEM i de I’ICS.
Barcelona, 28 de juny de 2016
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la supressió
de recursos que comporta la reducció de personal del servei
d’urgències del CAP Arenys de Mar
314-01305/11
Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 31607 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01304/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estalvi que
comporta la reducció de personal del servei d’urgències nocturnes
del CAP Arenys de Mar
314-01306/11
Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 31607 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01304/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre alternatives a la
reducció de personal del servei d’urgències nocturnes del CAP
Arenys de Mar
314-01307/11
Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 31607 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01304/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació
als ajuntaments afectats per la reducció de personal del servei
d’urgències nocturnes del CAP Arenys de Mar
314-01308/11
Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 31607 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01304/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el replantejament de
la proposta de reducció de personal del servei d’urgències nocturnes
del CAP Arenys de Mar
314-01309/11
Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 31607 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01304/11.
1.25.15. Preguntes per escrit
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les escoles
hospitalàries
314-04292/11
Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 31536 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-04292/11 us informo del següent:
Annex, us trameto, la relació d’aules hospitalàries, i la relació d’hospitals amb
dotacions de personal docents a Catalunya.
Els criteris del Departament d’Ensenyament per posar en funcionament una aula
hospitalària és que el centre hospitalari tingui infants i adolescents hospitalitzats en
edat d’escolarització obligatòria que pateixen una malaltia greu o crònica que els
impedeix assistir al centre escolar i que fan reingressos successius.
Barcelona, 28 de juny de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de llars
d’infants del Departament d’Ensenyament
314-04311/11
Proponent: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 31537 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-04311/11, 31404312/11 i 314-04313/11 us informo del següent:
Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.
A Catalunya hi ha 42 llars d’infants de titularitat del Departament d’Ensenyament creades abans de l’any 1994, des d’aleshores han estat creades a petició dels
municipis o bé són de titularitat privada.
Annex, us trameto, la relació de llars d’infants de titularitat del Departament
d’Ensenyament desglossada per municipis.
Barcelona, 28 de juny de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució
geogràfica de les llars d’infants
314-04312/11
Proponent: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 31537 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04311/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a
l’emplaçament de les llars d’infants
314-04313/11
Proponent: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 31537 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04311/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el programa
Educació financera a les escoles de Catalunya
314-04314/11
Proponent: Joan Coscubiela Conesa, del GP CSP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 31538 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-04314/11, 31404315/11, 314-04316/11, 314-04317/11, 314-04318/11 i 314-04319/11 us informo del
següent:
Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.
Educació Financera a les Escoles de Catalunya (EFEC) és un programa de tallers d’educació financera adreçat a alumnes de 4t d’ESO a Catalunya, fruit d’un
conveni de col·laboració signat entre la Generalitat de Catalunya i l’Institut d’Estudis Financers (IEF).
– El programa respon a les recomanacions de l’OCDE i té com a objectiu la
formació d’alumnes competents en l’àmbit dels coneixements bàsics de l’economia
domèstica.
– El programa EFEC fomenta una visió crítica i fonamentada dels conceptes
associats a l’educació financera.
• No es fomenta el consumisme ni l’endeutament.
• No es parla de consum i endeutament responsable.
– La participació dels centres és voluntària, i poden fer entre tres i sis tallers a
criteri de cada centre centre.
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– El programa EFEC contribueix a formar ciutadans plenament autònoms i crítics, que també està inclòs en la competència corresponent a l’educació financera en
l’ensenyament obligatori.
– El programa lluny d’adoctrinaments ideològics, afavoreix la capacitació de
l’alumnat en l’àmbit del coneixement dels continguts bàsics de l’economia que contínuament estan presents en la vida quotidiana.
En els serveis financers hi ha una asimetria informativa gran en favor del proveïdors (bancs i entitats financeres) que aquest programa tracta de compensar a través
del que s’anomena alfabetització o educació financera. Els resultats en els països en
els que fa anys es prioritza l’educació financera són un estalvi més estable, menys
episodis de sobre endeutament i fallida financera personal, i en general un ús més
responsable dels productes financers via el coneixement d’habilitats tan necessàries
com saber preparar i fer el seguiment del nostre pressupost personal o familiar.
En el programa EFEC no es parla ni de banca pública ni de banca privada, es
donen eines i competències perquè els nois i noies puguin prendre decisions millors
i per si mateixos, i també perquè tinguin més capacitat d’elecció, en qualsevol tipus
d’entitat.
En el programa EFEC es parla de Finances Socialment Responsables des de la
primera edició, havent-se ampliat aquest tema en aquesta edició que acaba de finalitzar recollint propostes de millora dels centres escolars i dels voluntaris.
No ha semblat prioritari als professionals i professors de secundària que revisen
els continguts parlar de monedes complementàries.
Al no ser tallers d’economia, no es fa menció expressa d’economia social ni d’altres formes de pràctica econòmica. Segurament això correspon als nous temaris
d’economia i empresa de secundària i batxillerat.
L’objectiu d’EFEC és facilitar eines, habilitats i competències de finances personals (molt diferent de finances pures) als nois i noies, per tal de que puguin tenir
millor informació i més capacitat negociadora davant les entitats, i per prendre millors decisions financeres.
En cap cas es promou la cultura de la previsió social mitjançant assegurances
privades, sinó l’estalvi i el coneixement d’aquells productes dels que senten a parlar,
que els oferiran un dia ens agradi o no, i que han de saber diferenciar per prendre
millors decisions que les generacions anteriors.
Es parla de conceptes que es important conèixer com la TAE (un terme imprescindible per poder comparar i triar productes que hi ha en el mercat en favor del que
els contracta), la diferència entre una targeta de dèbit i una de crèdit, el risc de sobrepassar els límits d’una targeta; i els problemes del sobre endeutament o endeutament
no justificat i innecessari. També conèixer com elaborar un pressupost personal, les
possibilitats de les finances socialment responsables o el dret del consumidor a una
informació clara i per escrit.
Només en un dels 6 tallers del programa es parla dels productes que li poden
oferir a una persona al llarg de la seva vida, i s’explica en quin moment de la vida
poden tenir sentit. En cap cas es promou la contractació de productes de cap mena.
El primer esborrany de continguts es va elaborar en base als utilitzats a Escòcia
durant molts anys per al que la Comissió Europea considera una millor pràctica en
educació financera.
El programa EFEC es revisa periòdicament pel Departament d’Ensenyament i
en particular pel Comitè Assessor del qual formen part 5 professors i professores
d’educació secundària, representants del Departament d’Ensenyament, de l’IEF i
voluntaris del programa.
Pel que fa als continguts pels Centres de Formació d’Adults, el Departament
d’Ensenyament els revisa anualment.
En tots dos casos, s’incorporen també millores proposades, per alumnes, voluntaris i centres escolars en les enquestes de satisfacció del programa.
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En aquesta IV Edició s’ha incorporat un sisè taller dissenyat amb les propostes
elaborades per 50 professors de secundària que varen fer un curs d’educació financera el juliol de 2015 a la seu de l’Institut d’Estudis Financers.
Es plantejarà als equips que fan la revisió la possibilitat d’encaix i incorporació de continguts sobre el rol de la banca pública, les finances ètiques, les monedes
complementàries i l’economia social.
Els talllers són els següents:
– Taller 1: Administrant els teus diners.
– Taller 2: Endeutar-se amb seny.
– Taller 3: Inversió intel·ligent.
– Taller 4: Els dubtes quotidians d’en Jaume.
– Taller 5: Finances per la vida.
– Taller 6: (In)Formar-se per decidir.
El Comitè Assessor del Programa EFEC revisa el desenvolupament del programa en cada edició i es fan aportacions per millorar. En aquesta revisió i actualització no intervé cap entitat financera.
Els continguts dels tallers contemplen les característiques de les Finances Socialment Responsables i estan impartits per professionals voluntaris del sector que
han rebut formació prèvia i específica. El personal docent dels centres sempre hi
son presents.
El contingut dels tallers és homogeni i segueix un guió establert. No es poden fer
canvis ni afegir material.
En els cursos d’actualització de coneixements per al professorat que organitza
el Departament d’Ensenyament es compta amb la participació de FETS, entitat catalana dedicada a donar a conèixer i fer créixer el projecte de les finances ètiques i
solidàries.
El Departament d’Ensenyament aquest curs escolar ha posat en marxa un grup
de treball sobre les finances ètiques, per tal de revisar les competències bàsiques, els
currículums, i veure on estan contemplades i elaborar els materials corresponents.
Es poden incorporar nous agents en el programa per tal de fer una mirada més
transversal. Els tallers incorporaran informació per prevenir el frau fiscal amb la
participació de l’Agència Tributària Catalana.
D’acord amb l’establert en el Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels
ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, les matèries d’emprenedoria i
economia han de contemplar continguts d’educació financera.
Al final de cada edició del programa EFEC es passen enquestes als centres escolars i als voluntaris sobre el desenvolupament del programa, i el resultat de la última
edició tancada, ha estat el següent:
– El 84% dels centres escolars opina que el programa ha aportat molt valor afegit al pla d’estudis.
– El 90% opina que ha estat molt positiu per als alumnes.
– Un 80% dels centres valoren els materials amb Notable o Excel·lent.
– El 65% dels alumnes posa un notable o un excel·lent al programa.
– El 94 % dels professors considera molt important que imparteixi el taller un
voluntari del sector financer.
Fruit de tota aquesta valoració i experiència, amb la voluntat d’atendre la demanda dels centres d’educació d’adults per que puguin prendre millors decisions d’educació financera, aquest curs s’ha organitzat la 2a edició del taller d’adults.
– El 93% dels centres volen repetir.
– El 85% valora molt positivament que sigui un voluntari del sector financer qui
faci el taller.
En conclusió, i a la vista d’aquests resultats, la valoració és molt positiva.
Altres programes del Departament d’Ensenyament sobre el funcionament de les
institucions democràtiques i l’administració pública són:
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– El Departament de Governació i Relacions Institucionals col·labora amb el Departament d’Ensenyament per tal de determinar els objectius i les actuacions de la
societat de la transparència i bon govern entre la ciutadania i les institucions pròpies.
– El Departament d’Ensenyament amb l’objectiu de formar ciutadans que adquireixin el ple desenvolupament personal, professional i social al llarg de la vida,
participa en un gran nombre de projectes.
– El Departament d’Ensenyament vetlla pel coneixement i el manteniment de la
memòria històrica de Catalunya, i d’acord amb l’establert al conveni signat amb el
Memorial Democràtic es porten a terme un seguit d’actuacions relacionades amb la
recuperació, la difusió i el coneixement de la memòria democràtica.
– El Departament d’Ensenyament va signar un conveni de col·laboració amb el
Departament de Governació i Relacions Institucionals per la recuperació, el foment
de la memòria democràtica i el foment de la pau i els drets humans.
– El Departament d’Ensenyament valora positivament totes les propostes que
permetin millorar la qualitat del sistema educatiu, dels centres, de l’activitat docent
del professorat, dels resultats educatius i que permetin reduir les taxes de fracàs escolar i l’abandó dels estudis.
Barcelona, 28 de juny de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els continguts del
programa Educació financera a les escoles de Catalunya
314-04315/11
Proponent: Joan Coscubiela Conesa, del GP CSP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 31538 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04314/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’objectiu del
programa Educació financera a les escoles de Catalunya
314-04316/11
Proponent: Joan Coscubiela Conesa, del GP CSP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 31538 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04314/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que el
programa Educació financera a les escoles de Catalunya promogui la
cultura del consum de productes financers
314-04317/11
Proponent: Joan Coscubiela Conesa, del GP CSP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 31538 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04314/11.
1.25.15. Preguntes per escrit
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió de
l’orientació i els continguts del programa Educació financera a les
escoles de Catalunya
314-04318/11
Proponent: Joan Coscubiela Conesa, del GP CSP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 31538 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04314/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la introducció de
programes educatius relatius al funcionament de les institucions
democràtiques i l’administració pública
314-04319/11
Proponent: Joan Coscubiela Conesa, del GP CSP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 31538 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04314/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla urbanístic
vigent amb relació a l’activitat de l’aeròdrom de la Cerdanya
314-04320/11
Proponent: Sergio Sanz Jiménez, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 31583 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 314-04320/11, conjuntament amb les número de tramitació 314-04321/11, 31404322/11, 314-04323/11, 314-04324/11, 314-04325/11, 314-04326/11 i 314-04329/11.
Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.
El planejament urbanístic vigent en relació amb l’aeròdrom de la Cerdanya és el
Pla d’ordenació urbanística plurimunicipal de la Cerdanya (POUPM), aprovat definitivament el 30 de juny de 2010 i publicat al DOGC núm. 5862, de 19 d’abril de
2011, i resulta d’aplicació als municipis de Das i Fontanals de Cerdanya. El POUPM
classifica el sòl on està situat l’aeròdrom com a sòl no urbanitzable i el qualifica de
Sistema Aeroportuari. Comprèn la zona de servei de l’aeròdrom. Atès que l¡àmbit
territorial del POUPM, promogut pel Consell Comarcal de la Cerdanya, afecta a
més d’una comissió territorial d’urbanisme, l’aprovació definitiva va correspondre
al Conseller de Política Territorial i Obres Públiques.
El POUPM vigent substitueix el Pla Intermunicipal Coordinador de la Cerdanya
(PICC), aprovat definitivament el 17 de gener de 1986, que incorporava al sistema
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general de comunicacions la infraestructura de l’aeròdrom i la qualificava d’Aeroport, ja existent.
L’activitat i possible desenvolupament aeronàutic de l’aeròdrom de la Cerdanya queda actualment definit i regulat al Pla director de l’aeròdrom de la Cerdanya, aprovat definitivament per Ordre del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
PTO/325/2006, de 22 de juny (DOGC núm. 4666, de 30 de juny de 2006), i vigent
actualment, promogut per la Generalitat de Catalunya. L’actual Pla director de l’aeròdrom de la Cerdanya preveu la possibilitat d’ampliar l’àmbit de l’aeròdrom dins
el terme municipal de Fontanals de la Cerdanya en més de 10 hectàrees respecte
l’ocupació actual. Aquest Pla quedarà derogat en aprovar-se el Pla director urbanístic aeroportuari (PDUA) en tramitació actualment.
Actualment no hi ha cap pla urbanístic derivat per l’aeròdrom de la Cerdanya.
D’acord amb la Llei 14/2009, de 22 de juliol, d’aeroports, heliports i altres infraestructures aeroportuàries, secció segona, article 5 els aeroports i els aeròdroms han
de disposar d’un Pla director urbanístic aeroportuari (PDUA) que en delimiti i en
defineixi la zona de servei. El PDUA, en tant que planejament general, ha de qualificar la zona de servei com a sistema general aeroportuari, incloent les servituds
aeronàutiques i les limitacions que en deriven, al temps que ordena detalladament i
especifica les condicions que s’han de desenvolupar en el seu funcionament. El tret
principal del PDUA és la seva doble naturalesa, com pla urbanístic i també com pla
aeroportuari. La seva elaboració, tramitació, contingut i efectes queden recollits en
els articles 5 a 9 de la Llei 14/2009, de 22 de juliol, d’aeroports, heliports i altres
infraestructures aeroportuàries, que fa remissió expressa, en tot allò no regulat de
manera expressa, a la normativa vigent en matèria urbanística a Catalunya. És el fet
de l’entrada en vigor de la Llei 14/2009, de 22 de juliol, d’aeroports, heliports i altres
infraestructures aeroportuàries que es decideix promoure l’aprovació d’un Pla director urbanístic aeroportuari per l’aeròdrom de la Cerdanya que delimitarà i definirà la
seva zona de servei. Atenent la titularitat pública de l’aeròdrom de la Cerdanya, és
el Conseller de Territori i Sostenibilitat qui va encarregar a la Direcció General de
Transports i Mobilitat (DGTM) la redacció del Pla director urbanístic aeroportuari
de l’aeròdrom de la Cerdanya, mitjançant resolució de 23 de maig de 2014.
Pel que fa a la tipologia de l’aeròdrom d’ús públic a ús restringit, així com als
usos permesos i tipologia d’aeronaus, la normativa reguladora són el Real Decreto
862/2009, de 14 de mayo, por el que se aprueban las normas técnicas de diseño y
operación de aeródromos de uso público, y reglamento de certificación y verificación
de aeropuertos y otros aeródromos de uso público, i el Real Decreto 1070/2015, de
27 de noviembre, por el que se aprueban las normas técnicas y de seguridad operacional de aeródromos de uso restringido y se modifican el Real Decreto 1189/2011,
de 19 de agosto, por el que se regula el procedimiento de emisión de los informes
previos al planeamiento de infraestructuras aeronáuticas, establecimiento, modificación y apertura al tráfico de aeródromos autonómicos, y la Orden de 24 de abril
de 1986, por la que se regula el vuelo ultraligero.
El PDUA en cap cas obre la possibilitat que aquest aeròdrom rebi aviació comercial. És més, és aquest PDUA que ho impossibilita, atès que de conformitat amb la
legislació aeroportuària vigent; Real Decreto 862/2009, de 14 de mayo, por el que
se aprueban las normas técnicas de diseño y operación de aeródromos de uso público, y reglamento de certificación y verificación de aeropuertos y otros aeródromos de uso público, qualsevol aeròdrom pot, implementant les mesures establertes
en el Reial Decret, sol·licitar el pas a públic i operar, sense altres restriccions que
les pròpies de la infraestructura, qualsevol tipus d’operacions i vols, inclosos els comercials. Contràriament, al determinar el PDUA la restricció a qualsevol tipus de
vol comercial, garanteix de futur la impossibilitat que, fins i tot, en el supòsit que
aquest aeròdrom, actualment d’ús restringit especialitzat, passés a ús públic, puguin
operar-hi vols comercials, ja siguin de transport de passatgers o mercaderies. A més,
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en cas que l’ús passés a públic, s’exigiria la modificació del PDUA i l’aprovació per
part del Consorci de l’aeròdrom.
No es preveu que l’aeròdrom aculli un tipus d’aviació diferent a l’actual, aviació
general i esportiva o, el que és el mateix, avionetes particulars de menys de 24m,
velers, globus aerostàtics i, si escau, activitat de paracaigudisme. Si que s’estudia les
possibilitats de creixement d’aquestes activitats, optant sempre de manera clara per
potenciar i desenvolupar l’activitat de vol a vela, de la qual actualment l’aeròdrom ja
comença a ser referent a nivell internacional.
El PDUAC, com no pot ser d’una altra manera, sí que intenta donar resposta,
de manera sostenible, a les previsions futures de creixement, sempre en els termes
esmentats. I estableix determinacions per resoldre les actuals mancances de l’aeròdrom, que adoleix manca important d’espais on hangarar les actuals aeronaus - avionetes particular o d’aeroclub i, especialment, velers. Es preveu, en aquest sentit,
ampliar la superfície destinada a hangars.
Actualment, i de conformitat amb el RD 1070/2015, de 27 de novembre, l’aeròdrom de la Cerdanya té classificació d’aeròdrom restringit especialitzat, i poden realitzar-s’hi totes les operacions d’aviació general en els àmbits de transport sanitari,
lluita antiincendis i transport de mitjans associats, manteniment en base, escoles de
vol i vols turístics, a banda de totes les operacions d’aviació general i esportiva, amb
les limitacions operacionals segons els tipus d’aeronaus.
El model aeroportuari que es pretén amb aquest PDUA és el d’actualitzar les especificacions aeronàutiques definides anteriorment pel Pla director de l’aeròdrom de
la Cerdanya (de caràcter sectorial aeronàutic), aprovat definitivament el 22 de juny
de 2006, mantenint el mateix escenari aeronàutic previst d’aviació lúdica i esportiva, aviació general, ultralleugers, globus aerostàtics, paracaigudisme i amb especial
atenció al vol a vela com a activitat de referència a l’aeròdrom.
En quant als motius que han portat la Generalitat de Catalunya a la suspensió de
l’aprovació del Pla, esmentar que l’informe sobre l’aprovació definitiva del PDUA va
ser inclòs a l’ordre del dia de la sessió número 1/16 de la Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya (COTUC) i, enfront de les peticions rebudes, varen
estar considerades en la sessió esmentada per la CPTUC i es va prendre l’acord de
deixar el tema sobre la taula fins la valoració dels requeriments presentats pel Síndic, mitjançant escrit de 4 d’abril d’enguany.
Respecte la informació rebuda pels ajuntaments afectats, especialment els de
Das i Fontanals de la Cerdanya, i la participació que han tingut en l’elaboració del
Pla, s’ha de dir que seguint el procediment legalment establert en l’article 83 del
Text refós de la Llei d’Urbanisme i 6.2 de la Llei 14/2009, de 22 de juliol, d’aeroports, heliports i altres infraestructures aeroportuàries, s’han efectuar les audiències
següents:
– La DGTM dóna tràmit d’audiència del document d’objectius i propòsits als
ajuntaments afectats per les servituds el 19 de juny de 2013 (art. 83.1). La DGTM
informa els suggeriments formulats en aquest tràmit el 18 de febrer de 2014.
– Notificació als ajuntaments de l’inici del procediment de formulació del
PDUA, el 30 de maig de 2014.
– La Direcció General de Polítiques Ambientals sol·licita un informe a les administracions i públic interessat per tal d’elaborar el Document de referència (actual
Document d’abast), el 4 de juny de 2014.
– Un cop aprovat inicialment el PDU s’ha posat a informació pública pel termini
de 45 dies (afegint el mes d’agost) i, un cop acabat el termini esmentat, s’ha sotmès
a audiència, per un mes, als ens locals compresos en l’àmbit territorial respectiu (art.
83.2), sent notificats mitjançant la TEU el 10 de novembre de 2015. Resultat de l’audiència han presentat escrit els ajuntaments d’Alp (núm. reg. 25390, d’11 de desembre de 2015), Fontanals de Cerdanya (núm. reg. 25381, de 10 de desembre de 2015),
i Prats i Sansor (núm. reg. 23783, de 12 de desembre de 2015) i el Consell Comar29
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cal de la Cerdanya (núm. reg. 2323, de 25 de novembre de 2015), les consideracions
efectuades han estat valorades i parcialment estimades, tal i com s’informa en l’informe de participació que forma part de la memòria, com a Annex C. L’Ajuntament
de Fontanals de la Cerdanya, de Das i de Prats i Sansor també van presentar escrits
d’al·legacions en el termini d’informació pública (anterior al tràmit d’audiència).
Pel que fa a la participació dels ajuntaments de Das i Fontanals de Cerdanya en
l’elaboració del Pla, atenent al seu paper de membres del Consorci públic que ostenta la titularitat de l’aeròdrom, han estat puntualment informats del desenvolupament
del document, havent estat incorporades les seves aportacions al document.
Respecte la rendibilitat econòmica actual de l’aeròdrom, esmentar que l’activitat de l’aeròdrom de la Cerdanya no es desenvolupa per criteris econòmics ja que es
tracta d’un aeròdrom de titularitat pública, que correspon al Consorci públic - Consell Comarcal de la Cerdanya (representants dels Ajuntament de Das i de Fontanals
de la Cerdanya) i Generalitat de Catalunya–, la gestió del qual està encomanada a
la societat Gestió Aeroportuària Ceretana, SL, formada per l’Aero Club de Barcelona - Sabadell, Cat Helicòpters, SL i Telesquís de la Tossa d’Alp, Das i Urús, SA.
Barcelona, 21 de juny de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aprovació del
pla urbanístic vigent amb relació a l’activitat de l’aeròdrom de la
Cerdanya
314-04321/11
Proponent: Sergio Sanz Jiménez, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 31583 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04320/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els promotors del
pla urbanístic vigent amb relació a l’activitat de l’aeròdrom de la
Cerdanya
314-04322/11
Proponent: Sergio Sanz Jiménez, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 31583 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04320/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els antecedents
del pla urbanístic vigent amb relació a l’activitat de l’aeròdrom de la
Cerdanya
314-04323/11
Proponent: Sergio Sanz Jiménez, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 31583 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04320/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els plans anteriors
al pla urbanístic vigent amb relació a l’activitat de l’aeròdrom de la
Cerdanya
314-04324/11
Proponent: Sergio Sanz Jiménez, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 31583 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04320/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de
l’elaboració del Pla director urbanístic de l’aeròdrom de la Cerdanya
314-04325/11
Proponent: Sergio Sanz Jiménez, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 31583 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04320/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la suspensió de
l’aprovació del pla urbanístic vigent amb relació a l’activitat de
l’aeròdrom de la Cerdanya
314-04326/11
Proponent: Sergio Sanz Jiménez, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 31583 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04320/11.

1.25.15. Preguntes per escrit

31

BOPC 179
8 de juliol de 2016

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació en
l’Administració amb relació al Pla director urbanístic de l’aeròdrom
de la Cerdanya
314-04327/11
Proponent: Sergio Sanz Jiménez, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 31584 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 314-04320/11, conjuntament amb les número de tramitació 314-04321/11, 31404322/11, 314-04323/11, 314-04324/11, 314-04325/11, 314-04326/11 i 314-04329/11.
Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.
El planejament urbanístic vigent en relació amb l’aeròdrom de la Cerdanya és el
Pla d’ordenació urbanística plurimunicipal de la Cerdanya (POUPM), aprovat definitivament el 30 de juny de 2010 i publicat al DOGC núm. 5862, de 19 d’abril de
2011, i resulta d’aplicació als municipis de Das i Fontanals de Cerdanya. El POUPM
classifica el sòl on està situat l’aeròdrom com a sòl no urbanitzable i el qualifica de
Sistema Aeroportuari. Comprèn la zona de servei de l’aeròdrom. Atès que l¡àmbit
territorial del POUPM, promogut pel Consell Comarcal de la Cerdanya, afecta a
més d’una comissió territorial d’urbanisme, l’aprovació definitiva va correspondre
al Conseller de Política Territorial i Obres Públiques.
El POUPM vigent substitueix el Pla Intermunicipal Coordinador de la Cerdanya
(PICC), aprovat definitivament el 17 de gener de 1986, que incorporava al sistema
general de comunicacions la infraestructura de l’aeròdrom i la qualificava d’Aeroport, ja existent.
L’activitat i possible desenvolupament aeronàutic de l’aeròdrom de la Cerdanya queda actualment definit i regulat al Pla director de l’aeròdrom de la Cerdanya, aprovat definitivament per Ordre del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
PTO/325/2006, de 22 de juny (DOGC núm. 4666, de 30 de juny de 2006), i vigent
actualment, promogut per la Generalitat de Catalunya. L’actual Pla director de l’aeròdrom de la Cerdanya preveu la possibilitat d’ampliar l’àmbit de l’aeròdrom dins
el terme municipal de Fontanals de la Cerdanya en més de 10 hectàrees respecte
l’ocupació actual. Aquest Pla quedarà derogat en aprovar-se el Pla director urbanístic aeroportuari (PDUA) en tramitació actualment.
Actualment no hi ha cap pla urbanístic derivat per l’aeròdrom de la Cerdanya.
D’acord amb la Llei 14/2009, de 22 de juliol, d’aeroports, heliports i altres infraestructures aeroportuàries, secció segona, article 5 els aeroports i els aeròdroms han
de disposar d’un Pla director urbanístic aeroportuari (PDUA) que en delimiti i en
defineixi la zona de servei. El PDUA, en tant que planejament general, ha de qualificar la zona de servei com a sistema general aeroportuari, incloent les servituds
aeronàutiques i les limitacions que en deriven, al temps que ordena detalladament i
especifica les condicions que s’han de desenvolupar en el seu funcionament. El tret
principal del PDUA és la seva doble naturalesa, com pla urbanístic i també com pla
aeroportuari. La seva elaboració, tramitació, contingut i efectes queden recollits en
els articles 5 a 9 de la Llei 14/2009, de 22 de juliol, d’aeroports, heliports i altres
infraestructures aeroportuàries, que fa remissió expressa, en tot allò no regulat de
manera expressa, a la normativa vigent en matèria urbanística a Catalunya. És el fet
1.25.15. Preguntes per escrit
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de l’entrada en vigor de la Llei 14/2009, de 22 de juliol, d’aeroports, heliports i altres
infraestructures aeroportuàries que es decideix promoure l’aprovació d’un Pla director urbanístic aeroportuari per l’aeròdrom de la Cerdanya que delimitarà i definirà la
seva zona de servei. Atenent la titularitat pública de l’aeròdrom de la Cerdanya, és
el Conseller de Territori i Sostenibilitat qui va encarregar a la Direcció General de
Transports i Mobilitat (DGTM) la redacció del Pla director urbanístic aeroportuari
de l’aeròdrom de la Cerdanya, mitjançant resolució de 23 de maig de 2014.
Pel que fa a la tipologia de l’aeròdrom d’ús públic a ús restringit, així com als
usos permesos i tipologia d’aeronaus, la normativa reguladora són el Real Decreto
862/2009, de 14 de mayo, por el que se aprueban las normas técnicas de diseño y
operación de aeródromos de uso público, y reglamento de certificación y verificación
de aeropuertos y otros aeródromos de uso público, i el Real Decreto 1070/2015, de
27 de noviembre, por el que se aprueban las normas técnicas y de seguridad operacional de aeródromos de uso restringido y se modifican el Real Decreto 1189/2011,
de 19 de agosto, por el que se regula el procedimiento de emisión de los informes
previos al planeamiento de infraestructuras aeronáuticas, establecimiento, modificación y apertura al tráfico de aeródromos autonómicos, y la Orden de 24 de abril
de 1986, por la que se regula el vuelo ultraligero.
El PDUA en cap cas obre la possibilitat que aquest aeròdrom rebi aviació comercial. És més, és aquest PDUA que ho impossibilita, atès que de conformitat amb la
legislació aeroportuària vigent; Real Decreto 862/2009, de 14 de mayo, por el que
se aprueban las normas técnicas de diseño y operación de aeródromos de uso público, y reglamento de certificación y verificación de aeropuertos y otros aeródromos de uso público, qualsevol aeròdrom pot, implementant les mesures establertes
en el Reial Decret, sol·licitar el pas a públic i operar, sense altres restriccions que
les pròpies de la infraestructura, qualsevol tipus d’operacions i vols, inclosos els comercials. Contràriament, al determinar el PDUA la restricció a qualsevol tipus de
vol comercial, garanteix de futur la impossibilitat que, fins i tot, en el supòsit que
aquest aeròdrom, actualment d’ús restringit especialitzat, passés a ús públic, puguin
operar-hi vols comercials, ja siguin de transport de passatgers o mercaderies. A més,
en cas que l’ús passés a públic, s’exigiria la modificació del PDUA i l’aprovació per
part del Consorci de l’aeròdrom.
No es preveu que l’aeròdrom aculli un tipus d’aviació diferent a l’actual, aviació
general i esportiva o, el que és el mateix, avionetes particulars de menys de 24 m,
velers, globus aerostàtics i, si escau, activitat de paracaigudisme. Si que s’estudia les
possibilitats de creixement d’aquestes activitats, optant sempre de manera clara per
potenciar i desenvolupar l’activitat de vol a vela, de la qual actualment l’aeròdrom ja
comença a ser referent a nivell internacional.
El PDUAC, com no pot ser d’una altra manera, sí que intenta donar resposta,
de manera sostenible, a les previsions futures de creixement, sempre en els termes
esmentats. I estableix determinacions per resoldre les actuals mancances de l’aeròdrom, que adoleix manca important d’espais on hangarar les actuals aeronaus - avionetes particular o d’aeroclub i, especialment, velers. Es preveu, en aquest sentit,
ampliar la superfície destinada a hangars.
Actualment, i de conformitat amb el RD 1070/2015, de 27 de novembre, l’aeròdrom de la Cerdanya té classificació d’aeròdrom restringit especialitzat, i poden realitzar-s’hi totes les operacions d’aviació general en els àmbits de transport sanitari,
lluita antiincendis i transport de mitjans associats, manteniment en base, escoles de
vol i vols turístics, a banda de totes les operacions d’aviació general i esportiva, amb
les limitacions operacionals segons els tipus d’aeronaus.
El model aeroportuari que es pretén amb aquest PDUA és el d’actualitzar les especificacions aeronàutiques definides anteriorment pel Pla director de l’aeròdrom de
la Cerdanya (de caràcter sectorial aeronàutic), aprovat definitivament el 22 de juny
de 2006, mantenint el mateix escenari aeronàutic previst d’aviació lúdica i esporti33
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va, aviació general, ultralleugers, globus aerostàtics, paracaigudisme i amb especial
atenció al vol a vela com a activitat de referència a l’aeròdrom.
En quant als motius que han portat la Generalitat de Catalunya a la suspensió de
l’aprovació del Pla, esmentar que l’informe sobre l’aprovació definitiva del PDUA va
ser inclòs a l’ordre del dia de la sessió número 1/16 de la Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya (COTUC) i, enfront de les peticions rebudes, varen
estar considerades en la sessió esmentada per la CPTUC i es va prendre l’acord de
deixar el tema sobre la taula fins la valoració dels requeriments presentats pel Síndic, mitjançant escrit de 4 d’abril d’enguany.
Respecte la informació rebuda pels ajuntaments afectats, especialment els de
Das i Fontanals de la Cerdanya, i la participació que han tingut en l’elaboració del
Pla, s’ha de dir que seguint el procediment legalment establert en l’article 83 del
Text refós de la Llei d’Urbanisme i 6.2 de la Llei 14/2009, de 22 de juliol, d’aeroports, heliports i altres infraestructures aeroportuàries, s’han efectuar les audiències
següents:
– La DGTM dóna tràmit d’audiència del document d’objectius i propòsits als
ajuntaments afectats per les servituds el 19 de juny de 2013 (art. 83.1). La DGTM
informa els suggeriments formulats en aquest tràmit el 18 de febrer de 2014.
– Notificació als ajuntaments de l’inici del procediment de formulació del
PDUA, el 30 de maig de 2014.
– La Direcció General de Polítiques Ambientals sol·licita un informe a les administracions i públic interessat per tal d’elaborar el Document de referència (actual
Document d’abast), el 4 de juny de 2014.
– Un cop aprovat inicialment el PDU s’ha posat a informació pública pel termini
de 45 dies (afegint el mes d’agost) i, un cop acabat el termini esmentat, s’ha sotmès
a audiència, per un mes, als ens locals compresos en l’àmbit territorial respectiu (art.
83.2), sent notificats mitjançant la TEU el 10 de novembre de 2015. Resultat de l’audiència han presentat escrit els ajuntaments d’Alp (núm. reg. 25390, d’11 de desembre de 2015), Fontanals de Cerdanya (núm. reg. 25381, de 10 de desembre de 2015),
i Prats i Sansor (núm. reg. 23783, de 12 de desembre de 2015) i el Consell Comarcal de la Cerdanya (núm. reg. 2323, de 25 de novembre de 2015), les consideracions
efectuades han estat valorades i parcialment estimades, tal i com s’informa en l’informe de participació que forma part de la memòria, com a Annex C. L’Ajuntament
de Fontanals de la Cerdanya, de Das i de Prats i Sansor també van presentar escrits
d’al·legacions en el termini d’informació pública (anterior al tràmit d’audiència).
Pel que fa a la participació dels ajuntaments de Das i Fontanals de Cerdanya en
l’elaboració del Pla, atenent al seu paper de membres del Consorci públic que ostenta la titularitat de l’aeròdrom, han estat puntualment informats del desenvolupament
del document, havent estat incorporades les seves aportacions al document.
Respecte la rendibilitat econòmica actual de l’aeròdrom, esmentar que l’activitat de l’aeròdrom de la Cerdanya no es desenvolupa per criteris econòmics ja que es
tracta d’un aeròdrom de titularitat pública, que correspon al Consorci públic - Consell Comarcal de la Cerdanya (representants dels Ajuntament de Das i de Fontanals
de la Cerdanya) i Generalitat de Catalunya–, la gestió del qual està encomanada a
la societat Gestió Aeroportuària Ceretana, SL, formada per l’Aero Club de Barcelona - Sabadell, Cat Helicòpters, SL i Telesquís de la Tossa d’Alp, Das i Urús, SA.
Barcelona, 21 de juny de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que ha
de prendre el Departament de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge per a millorar la coordinació en l’Administració
314-04328/11
Proponent: Sergio Sanz Jiménez, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 31584 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04327/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la rendibilitat
econòmica de l’aeròdrom de la Cerdanya
314-04329/11
Proponent: Sergio Sanz Jiménez, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 31583 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04320/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’oferta
d’ocupació pública i de convocatòria del procés de selecció de les
places vacants pressupostades del Cos d’Agents Rurals
314-04369/11
Proponent: GP CSP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 31469 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-04369/11 us informo del següent:
En aquests moments no existeix una previsió temporal de realització de cap oferta d’ocupació pública, atès que el Cos d’Agents Rurals no disposa de places vacants
pressupostades per cobrir. El context de contenció pressupostària dels darrers anys
que es materialitzen en les diferents normatives, tant a nivell estatal com autonòmic,
han limitat els dimensionaments de plantilla i, fins i tot, la reposició d’efectius, havent afrontat en els darrers anys una disminució de la plantilla, com a conseqüència
de l’amortització de llocs de treball que quedaven desocupats de manera definitiva.
Barcelona, 27 de juny de 2016
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la declaració del
Cos d’Agents Rurals com a servei públic essencial
314-04370/11
Proponent: GP CSP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 31470 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-04370/11 us informo del següent:
Tal i com estableix la disposició addicional segona de la Resolució EMO/2113/2015,
de 22 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’acord de la
Mesa sectorial de negociació del personal d’administració i tècnic sobre les condicions de treball del Cos d’Agents Rurals de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per al període 2015-2019 (codi de conveni núm. 79001102131996), el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha impulsat la consideració del
Cos d’Agents Rurals com a servei públic essencial.
En aquest sentit en data 31/05/2016 (assentament de sortida 0005/9374/2016) el
DARP ha demanat al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge que inclogui el col·lectiu del Cos d’Agents Rurals com a servei públic essencial en el proper Acord del Govern sobre la flexibilització de la contenció de plantilles i limitacions als nomenaments i contractacions de personal temporal en l’àmbit
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.
Barcelona, 27 de juny de 2016
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les convocatòries de
les categories executiva i superior del Cos d’Agents Rurals
314-04372/11
Proponent: GP CSP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 31471 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-04372/11 us informo del següent:
Durant l’exercici 2016 estava previst iniciar els tràmits per convocar l’accés a la categoria de sotsinspector corresponent a l’escala executiva del Cos d’Agents Rurals. La previsió de l’oferta d’ocupació pública era d’un total de 15 places inclòs el 10% addicional.
El projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2016, que
va ser aprovat pel Govern i presentat al Parlament de Catalunya el 24 de maig de 2016,
finalment no va obtenir la confiança majoritària, la qual cosa impossibilita convocar
aquest any 2016 les 15 places de la categoria sotsinspectors del cos d’Agents Rurals,
amb la qual s’iniciava el desplegament d’aquest cos previst en la Llei 17/2003. Al projecte de Pressupost 2016 es preveia un a quantia de 0,7 milions d’euros i actualment s’està
a l’espera de poder incorporar la partida corresponent en el Pressupost 2017.
Barcelona, 27 de juny de 2016
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
1.25.15. Preguntes per escrit
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’efecte que tindrà el
projecte de l’empresa Seabird Exploration per a buscar petroli i gas
davant la costa catalana en les activitats econòmiques relacionades
amb el mar
314-04390/11
Proponent: Marc Vidal i Pou, del GP CSP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 31585 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-04390/11 us informo del següent:
La Direcció General de Pesca i Afers Marítims del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i alimentació ha emès diversos informes durant els darrers anys.
En tots ells, es posava de relleu la probable afectació als recursos marins i al sector pesquer català. Per tant, es considerava imprescindible que el projecte fos sotmès
al tràmit d’Avaluació d’Impacte Ambiental i que aquest establís les corresponents
mesures correctores, de minimització i de compensació necessàries.
A més, es concretava que calia completar el corresponent Estudi d’Impacte Ambiental amb les següents consideracions
a) Modificació de la zona afectada per les prospeccions en el sentit de desplaçar
el punt d’inici dels transsectes a una distància mínima del punt més extern dels caladors pesquers, que garanteixi un efecte mínim sobre els recursos.
b) Fer un estudi de distribució i abundància dels recursos pesquers a la zona, en
especial aquells que es preveu tinguin afectació com petits pelàgics, túnids i afins,
gamba, lluç, escamarlà, besuc, maire pels sistemes més adients en cada cas, com
pot ser campanyes acústiques en el cas dels pelàgics i pesques experimentals per als
recursos demersals.
c) Establir una Comissió amb representants del sector pesquer per tal de d’estudiar les millors alternatives estacionals i marcar un calendari de les actuacions, així
com dissenyar mecanismes de seguiment i de parada de les actuacions en cas de detectar-se poblacions que poguessin ser impactades.
d) Incorporar al Pla de Vigilància Ambiental una campanya d’acústica i pesques
experimentals una vegada finalitzats els treballs per avaluar les diferències amb al
informació de distribució i abundància anterior als treballs.
e) En base a la informació recollida avaluar i quantificar les pèrdues ocasionades
i establir les compensacions econòmiques que corresponguin.
Així mateix, el Conseller, es va trobar amb els impulsors de la iniciativa Aliança
Mar Blava i representants del Govern Balear i, en les properes setmanes, el Govern,
s’hi adherirà.
Barcelona, 14 de juny de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa del
Govern en publicitat institucional el 2015
314-04428/11
Proponent: Andrea Levy Soler, del GP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 31684 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta conjunta a les preguntes escrites, amb número
de tramitació: 314-04428/11 i 314-04429/11, ambdues incloses, us trameto, en documents annexos, la informació facilitada per la Secretaria de Difusió i Atenció
Ciutadana.
Atès que les preguntes que es detallen fan referència a un mateix assumpte i,
per consegüent, a informacions estretament relacionades, es considera convenient
de respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.
Barcelona, 29 de juny de 2016
Neus Munté i Fernàndez, consellera de la Presidència
Annex

La despesa en publicitat institucional, desglossada per departaments i tipus de
mitjans està recollida en el quadre informatiu que s’adjunta en annex.
La informació relativa a la previsió de despesa de publicitat i comunicació institucional de la Generalitat per l’any 2016 està inclosa a l’expedient de l’acord marc
de serveis de gestió i inserció de publicitat institucional als mitjans de comunicació,
adjudicat a l’octubre de 2015 (exp. PR-2015-132), que es pot consultar al següent
enllaç, i s’adjunta també com a annex https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_
pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=11066989
Tenint en compte que el valor estimat de l’acord marc és de 30.000.000€ + IVA
(import per la contractació de mitjans durant dos anys), la previsió de despesa pel
2016 és de 15.000.000€ + IVA.
Jordi Vilajoana i Rovira, secretari
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de
despesa del Govern en publicitat institucional el 2016
314-04429/11
Proponent: Andrea Levy Soler, del GP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 31684 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04428/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’informe relatiu
a l’afectació de les línies 9 i 10 del metro per la construcció d’una
residència a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
314-04483/11
Proponent: Marisa Xandri Pujol, del GP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 31586 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-04483/11 us informo del següent:
L’informe del Departament de Territori i Sostenibilitat sobre l’afectació de la
construcció de la residència al carrer d’Amadeu Torner de l’Hospitalet sobre les línies L9 i L10 de metro de Barcelona és favorable d’acord amb l’anàlisi efectuada per
la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre en relació amb la informació rebuda al respecte del projecte inicial i les seves modificacions posteriors.
Barcelona, 27 de juny de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de
convocar ajuts per a preservar i millorar les colònies industrials del
Berguedà
314-04485/11
Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 31587 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-04485/11 us informo del següent:
El Govern, conscient de la necessitat de preservar i dinamitzar les colònies industrials, treballa consensuadament amb el territori per definir les actuacions i estratègies a implantar. Tanmateix, el Govern de Catalunya donarà suport a iniciatives
que vinguin des del territori les quals estiguin vinculades a convocatòries de subvencions on, la Generalitat de Catalunya, hi pugui decidir per tal de donar l’impuls
que aquestes puguin necessitar.
Barcelona, 16 de juny de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la denúncia de la
Coordinadora Salvem el Crit contra els actes d’edificació a la platja
del Golfet, de Calella de Palafrugell (Baix Empordà)
314-04501/11
Proponent: GP CUP-CC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 31498 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-04501/11 us informo del següent:
El Departament de Territori i Sostenibilitat està actuant en el marc de les actuacions prèvies, regulades per l’article 111 del Decret 64/2014, de 13 de maig.
Les actuacions prèvies són configurades per aquell conjunt d’actuacions administratives, que es realitzen amb caràcter previ a la incoació, si s’escau, del corresponent procediment de protecció de la legalitat urbanística.
Un cop finalitzades les actuacions prèvies, s’adoptarà la corresponent resolució, i
serà llavors el moment procedimental indicat per a comunicar a les parts interessades (incloses les persones denunciants, en virtut del principi d’acció pública en matèria d’urbanisme de l’article 12 de la LUC), l’estat de l’expedient.
Barcelona, 28 de juny de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals
1.27.

1.27.15.

Preguntes per escrit

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre la
cobertura informativa prèvia que les emissores de Catalunya Ràdio
van fer de les Jornades Feministes 2016
325-00013/11
Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CSP
RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN
Reg. 31699 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Per donar compliment al que disposa l’article 192.1 del Reglament del Parlament
de Catalunya sobre preguntes dels diputats als càrrecs directius de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals.
En resposta a les preguntes escrites núm. 325-00013/11, 325-00014/11, 32500015/11, 325-00016/11, 325-00017/11, 325-00018/11, 325-00019/11 i 325-00020/11
presentades per la diputada Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya
sí que és pot, sobre
– Quina informació/cobertura prèvia van fer les emissores de Catalunya Ràdio
de les Jornades Feministes 201 6 celebrades els dies 3,4 i 5 de juny de 2016?
– Quina informació/cobertura prèvia van fer els informatius i programes de TV3
de les Jornades Feministes 2 01 6 celebrades els dies 3,4 i 5 de juny de 201 6?
1.27.15. Preguntes per escrit
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– Quina informació/cobertura es van fer les emissores de Catalunya Ràdio de
les Jornades Feministes 201 6 durant la seva celebració, els dies 3, 4 i 5 de juny de
2016?
– Quina informació/ cobertura van fer els informatius i programes de TV3 de les
Jornades Feministes 2016 durant la seva celebració, els dies 3, 4 i 5 de juny de 2016?
– Quina informació/cobertura posterior van fer les emissores de Catalunya Ràdio de les Jornades Feministes 2016?
– Quina informació/ cobertura posterior van fer els informatius i programes de
TV3 de les Jornades Feministes 2016?
– Quin és el motiu objectiu i que lligui amb els criteris fixats pel llibre d’estil de
la CCMA que fa que les emissores de Catalunya Ràdio hagin fet aquesta cobertura
de les Jornades Feministes 2016?
– Quin és el motiu objectiu i que lligui amb els criteris fixats pel llibre d’estil de
la CCMA que fa que els informatius i programes de TV3 hagin fet aquesta cobertura de les Jornades Feministes 2016?
Resposta

D’acord amb el que estableix l’article 163.6 del Reglament del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avinent que donem resposta agrupada a les preguntes 325-00013/11
a 325-00020/11, atès que totes elles fan referència a un mateix assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament constatable.
Mitjançant una bateria de 8 preguntes, l’Il·tre. Sra. diputada Marta Ribas del
grup parlamentari de Catalunya Sí que es Pot demana informació sobre la cobertura/informació de les Jornades Feministes 2016 celebrades entre el 3 i el 5 de juny de
2016, tant abans, com durant i després de la seva celebració, així com dels criteris
que motiven aquesta cobertura.
En primer lloc, cal precisar que, tal i com constata el Llibre d’Estil de la
CCMA, els nostres professionals seleccionen, elaboren i difonen els continguts informatius tenint en compte els criteris d’actualitat, globalitat, proximitat, incidència
social, valor documental i servei públic. I és això el que determina l’interès informatiu. En la mateixa línia, el criteri d’actualitat és un dels factors més rellevants a
l’hora de determinar l’interès informatiu per part dels professionals de la CCMA.
D’altra banda, els nostres mitjans fan també de la proximitat un dels criteris determinants en la fixació de l’interès informatiu, i per això oferim la informació que és
més pròxima a la població de Catalunya prioritzant les noticies relacionades amb el
territori que incideixen de manera immediata sobre la vida de la ciutadania.
En el cas de les preguntes de l’Il·lustre diputada, els professionals de la CCMA van
prioritzar, en les dates plantejades, altres continguts informatius que complien amb
els criteris i valors d’actualitat, proximitat i servei públic del nostre Llibre d’Estil.
S’ha d’afegir que, tal i com es desprèn de la informació que consta a la pàgina d’inici
del portal web d’aquestes jornades: http://jornadesfeministes2016.blog.pangea.org/,
el posicionament informatiu a la resta de mitjans de comunicació, públics i privats,
va mantenir la mateixa línia.
Barcelona, 30 de juny del 2016
Núria Llorach i Boladeras, vicepresidenta en funcions de presidenta
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Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre
la cobertura informativa prèvia que TV3 va fer de les Jornades
Feministes 2016
325-00014/11
Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CSP
RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN
Reg. 31699 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 325-00013/11.

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre la
cobertura informativa que les emissores de Catalunya Ràdio van fer
de les Jornades Feministes 2016 durant llur celebració
325-00015/11
Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CSP
RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN
Reg. 31699 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 325-00013/11.

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre la
cobertura informativa que TV3 va fer de les Jornades Feministes 2016
durant llur celebració
325-00016/11
Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CSP
RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN
Reg. 31699 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 325-00013/11.

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre la
cobertura informativa posterior que les emissores de Catalunya
Ràdio van fer de les Jornades Feministes 2016
325-00017/11
Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CSP
RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN
Reg. 31699 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 325-00013/11.
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Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre la
cobertura informativa posterior que TV3 va fer de les Jornades
Feministes 2016
325-00018/11
Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CSP
RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN
Reg. 31699 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 325-00013/11.

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre
l’adequació als criteris del llibre d’estil de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals de la cobertura informativa de les Jornades
Feministes 2016 que van fer les emissores de Catalunya Ràdio
325-00019/11
Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CSP
RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN
Reg. 31699 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 325-00013/11.

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre
l’adequació als criteris del llibre d’estil de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals de la cobertura informativa de les Jornades
Feministes 2016 que va fer TV3
325-00020/11
Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CSP
RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN
Reg. 31699 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 325-00013/11.
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3.

Tramitacions en curs

3.25.

Preguntes al Govern

3.25.10.

Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el
requeriment del document nacional d’identitat i el número de telèfon
als periodistes que cobreixen operacions dels Mossos d’Esquadra
311-00202/11
ANUNCI: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP C’S
Reg. 31564 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 01.07.2016

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo
con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.
Según noticias aparecidas en prensa, la Dirección de Asuntos Internos del Cos
de Mossos d’Esquadra está elaborando, a instancias de la Comisaría General de Investigación Criminal, un fichero con datos sobre periodistas con el objetivo de limitar o controlar las posibles filtraciones de información a los medios de comunicación
sobre temas relacionados con asuntos de interior. Dicha información ha salido a la
luz después de una operación de los agentes de Mossos d’Esquadra en Barcelona, a
finales de junio, cuando varios periodistas que cubrían el operativo fueron interpelados por agentes del cuerpo que no tenían relación directa con el dispositivo policial.
Los agentes, posteriormente vinculados con Asuntos Internos, además de reclamar
las acreditaciones profesionales a estos periodistas, solicitaron a los redactores que
les facilitaran sus números de teléfono y sus DNI. La gravedad del asunto se acentúa, dado que los agentes rechazaron explicar a los periodistas el motivo u objeto
de sus peticiones.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– ¿Es un procedimiento habitual o regular, por parte de la Dirección General de
la Policía, requerir este tipo de información a los periodistas que cubren este tipo
de operativos?
– En caso afirmativo, ¿qué razones explican este tipo de actuaciones?
Palacio del Parlamento, 29 de junio de 2016
Jean Castel Sucarrat, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la
previsió de continuar demanant el document nacional d’identitat i
el número de telèfon als periodistes que cobreixen operacions dels
Mossos d’Esquadra
311-00203/11
ANUNCI: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP C’S
Reg. 31565 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 01.07.2016

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo
con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.
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Según noticias aparecidas en prensa, la Dirección de Asuntos Internos del Cos
de Mossos d’Esquadra está elaborando, a instancias de la Comisaría General de Investigación Criminal, un fichero con datos sobre periodistas con el objetivo de limitar o controlar las posibles filtraciones de información a los medios de comunicación
sobre temas relacionados con asuntos de interior.
Dicha información ha salido a la luz después de una operación de los agentes de
Mossos d’Esquadra en Barcelona, a finales de junio, cuando varios periodistas que
cubrían el operativo fueron interpelados por agentes del cuerpo que no tenían relación directa con el dispositivo policial. Los agentes, posteriormente vinculados con
Asuntos Internos, además de reclamar las acreditaciones profesionales a estos periodistas, solicitaron a los redactores que les facilitaran sus números de teléfono y sus
DNI. La gravedad del asunto se acentúa, dado que los agentes rechazaron explicar
a los periodistas el motivo u objeto de sus peticiones
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– ¿Tiene previsto la Dirección G eneral de la Policía continuar con esta práctica
de requerir este tipo de información a los periodistas que cubren este tipo de operativos?
– En caso afirmativo, ¿qué razones explican este tipo de actuaciones?
Palacio del Parlamento, 29 de junio de 2016
Jean Castel Sucarrat, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre
l’elaboració d’un fitxer de periodistes per la Divisió d’Afers Interns
dels Mossos d’Esquadra
311-00204/11
ANUNCI: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP C’S
Reg. 31566 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 01.07.2016

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo
con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.
Según noticias aparecidas en prensa, la Dirección de Asuntos Internos de la Dirección General de la Policía está elaborando, a instancias de la Comisaría General
de Investigación Criminal, un fichero con datos sobre periodistas con el objetivo de
limitar o controlar las posibles filtraciones de información a los medios de comunicación sobre temas relacionados con asuntos de interior.
Dicha información ha salido a la luz después de una operación de los agentes de
Mossos d’Esquadra en Barcelona, a finales de junio, cuando varios periodistas que
cubrían el operativo fueron interpelados por agentes del cuerpo que no tenían relación directa con el dispositivo policial. Los agentes, posteriormente vinculados con
Asuntos Internos, además de reclamar las acreditaciones profesionales a estos periodistas, solicitaron a los redactores que les facilitaran sus números de teléfono y sus
DNI. La gravedad del asunto se acentúa, dado que los agentes rechazaron explicar
a los periodistas el motivo u objeto de sus peticiones.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– ¿Está elaborando o ha elaborado la Dirección de Asuntos Internos, a iniciativa
propia o a instancias de la Comisaría General de Investigación Criminal, un fichero
con datos sobre periodistas?
– En caso afirmativo,
– ¿Cuál es el objetivo de dicho fichero?
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– ¿Cuándo se encargó dicho fichero?
– ¿Qué cargo político y/o qué unidad del Gobierno encargó dicho fichero?
Palacio del Parlamento, 29 de junio de 2016
Jean Castel Sucarrat, diputado GP C’s

3.25.15.

Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el dia en què va
ésser destituït el director gerent de l’Institut Català de la Salut
314-05182/11
FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S
Reg. 31346 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quin dia va ser cessat el Dr. Pere Soley del seu càrrec de director gerent de
l’Institut Català de la Salut?
Palau del Parlament, 27 de juny de 2016
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el dia en què va
començar el contracte de l’ex-director gerent de l’Institut Català de
la Salut a l’Hospital de Bellvitge
314-05183/11
FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S
Reg. 31347 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quin dia va començar el contracte del Dr. Pere Soley a l’Hospital de Bellvitge?
Palau del Parlament, 27 de juny de 2016
Jorge Soler González, diputat GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’ex-director
gerent de l’Institut Català de la Salut ha anat a treballar a l’Hospital
de Bellvitge
314-05184/11
FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S
Reg. 31348 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Ha anat a treballar Pere Soley a l’Hospital de Bellvitge?
Palau del Parlament, 27 de juny de 2016
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
pacients visitats per l’ex-director gerent de l’Institut Català de la
Salut a l’Hospital de Bellvitge
314-05185/11
FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S
Reg. 31349 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quants pacients ha visitat a l’Hospital de Bellvitge el Dr. Pere Soley?
Palau del Parlament, 27 de juny de 2016
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
pacients operats per l’ex-director gerent de l’Institut Català de la
Salut a l’Hospital de Bellvitge
314-05186/11
FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S
Reg. 31350 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quants pacients ha operat el Dr. Pere Soley?
Palau del Parlament, 27 de juny de 2016
Jorge Soler González, diputat GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència
d’irregularitats laborals amb relació a l’ex-director gerent de l’Institut
Català de la Salut a l’Hospital de Bellvitge
314-05187/11
FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S
Reg. 31351 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Hi ha hagut alguna irregularitat laboral relacionada amb el Dr. Pere Soley?
Palau del Parlament, 27 de juny de 2016
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no
s’ha jubilat l’ex-director gerent de l’Institut Català de la Salut
314-05188/11
FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S
Reg. 31352 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Per què no s’ha jubilat el Dr. Pere Soley als 65 anys?
Palau del Parlament, 27 de juny de 2016
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels
quals s’ha retirat l’acusació en el procés contra l’exprofessor de
gimnàstica del col·legi Maristes Sants - Les Corts, de Barcelona
314-05189/11
FORMULACIÓ: GEMMA LIENAS MASSOT, DEL GP CSP
Reg. 31396 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya Sí
que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Per quins motius reals el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha
decidit retirar-se com a acusació en la causa contra Joaquim Benítez, acusat de delictes de pederàstia al Col·legi dels Maristes?
Palau del Parlament, 23 de juny de 2016
Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta GP CSP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els arguments
utilitzats per a retirar l’acusació en el procés contra l’exprofessor de
gimnàstica del col·legi Maristes Sants - Les Corts, de Barcelona
314-05190/11
FORMULACIÓ: GEMMA LIENAS MASSOT, DEL GP CSP
Reg. 31397 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya Sí
que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Atès que per exercir l’acusació particular no cal fer-ho en nom de la víctima,
per què, en la causa contra Joaquim Benítez, acusat de delictes de pederàstia al Col·
legi dels Maristes, s’usa l’argument que les víctimes ja no eren menors quan van denunciar el delicte per retirar-se de l’acusació?
Palau del Parlament, 23 de juny de 2016
Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si en el procés
contra l’exprofessor de gimnàstica del col·legi Maristes Sants - Les
Corts, de Barcelona, es tenen en compte els drets de l’infant
314-05191/11
FORMULACIÓ: GEMMA LIENAS MASSOT, DEL GP CSP
Reg. 31398 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya Sí
que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Atès que: «L’interès superior de l’infant o l’adolescent constitueix el principi
bàsic de tot el dret relatiu a aquestes persones, i en les últimes dècades s’ha confirmat com un dels principis essencials del dret modern de la persona i la família (en
la protecció de menors, en l’adopció o en les relacions familiars). Així, l’esmentada
convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l’infant estableix que, en totes les
mesures que adoptin les institucions públiques o privades de benestar social, els tribunals, les autoritats administratives o els òrgans legislatius, aquests hauran d’atendre amb una consideració primordial l’interès superior de l’infant», tal com recull
la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, com poden les famílies estar segures que aquest principi es té en compte,
en la causa contra Joaquim Benítez, acusat de delictes de pederàstia al Col·legi dels
Maristes, si el Departament es retira com a acusació?
Palau del Parlament, 23 de juny de 2016
Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta GP CSP

Fascicle segon
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els horaris dels
centres d’atenció primària de Barcelona amb relació a les guàrdies
domiciliàries
314-05192/11
FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S
Reg. 31411 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Sembla que el Cat Salut ha encarregat a l’Institut Català de la Salut la funció d’assumir l’atenció domiciliària de les nits i els festius a la ciutat de Barcelona.
D’aquesta manera l’atenció primària de Barcelona assumirà tota l’atenció domiciliària (excepte emergències). Quins horaris cobriran els centres d’atenció primària?
Palau del Parlament, 27 de juny de 2016
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els horaris dels
centres d’urgències d’atenció primària de Barcelona amb relació a
les guàrdies domiciliàries
314-05193/11
FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S
Reg. 31412 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– En relació a les guàrdies domiciliàries que es faran a Barcelona, quin horari
faran els CUAP?
Palau del Parlament, 27 de juny de 2016
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els encarregats
als centres d’atenció primària de Barcelona d’assumir les guàrdies
domiciliàries
314-05194/11
FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S
Reg. 31413 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– En relació a les guàrdies domiciliàries que es faran a Barcelona, qui assumirà
les guàrdies domiciliàries per part dels centres d’atenció primària?
Palau del Parlament, 27 de juny de 2016
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els encarregats als
centres d’urgències d’atenció primària de Barcelona d’assumir les
guàrdies domiciliàries
314-05195/11
FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S
Reg. 31414 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– En relació a les guàrdies domiciliàries que es faran a Barcelona, qui assumirà
les guàrdies domiciliàries per part dels centres CUAP?
Palau del Parlament, 27 de juny de 2016
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els metges que es
contractaran per a cobrir les guàrdies domiciliàries de Barcelona
314-05196/11
FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S
Reg. 31415 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– En relació a les guàrdies domiciliàries que es faran a Barcelona, quanta gent hi
ha prevista contractar per cobrir els metges?
Palau del Parlament, 27 de juny de 2016
Jorge Soler González, diputat GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els infermers que es
contractaran per a cobrir les guàrdies domiciliàries de Barcelona
314-05197/11
FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S
Reg. 31416 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– En relació a les guàrdies domiciliàries que es faran a Barcelona, quanta gent hi
ha previst contractar per cobrir al personal d’infermeria?
Palau del Parlament, 27 de juny de 2016
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost
previst per a cobrir les guàrdies domiciliàries de Barcelona
314-05198/11
FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S
Reg. 31417 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– En relació a les guàrdies domiciliàries que es faran a Barcelona, quin pressupost hi haurà per al seu correcte desplegament?
Palau del Parlament, 27 de juny de 2016
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost
existent amb l’empresa anterior per a cobrir les guàrdies
domiciliàries de Barcelona
314-05199/11
FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S
Reg. 31418 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
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– En relació a les guàrdies domiciliàries que es feien a Barcelona, quin pressupost hi havia amb l’empresa anterior?
Palau del Parlament, 27 de juny de 2016
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obligatorietat de
fer guàrdies per a cobrir les guàrdies domiciliàries de Barcelona
314-05200/11
FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S
Reg. 31419 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– En relació a les guàrdies domiciliàries que es faran a Barcelona, hi haurà obligatorietat per fer guàrdies? Serà voluntari?
Palau del Parlament, 27 de juny de 2016
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les condicions
salarials dels col·lectius que cobriran les guàrdies domiciliàries de
Barcelona
314-05201/11
FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S
Reg. 31420 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– En relació a les guàrdies domiciliàries que es faran a Barcelona, quines seran
les condicions salarials per a cada col·lectiu?
Palau del Parlament, 27 de juny de 2016
Jorge Soler González, diputat GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat dels
professionals sanitaris que facin les guàrdies domiciliàries de nit de
quedar lliures de la jornada laboral posterior
314-05202/11
FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S
Reg. 31421 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– En relació a les guàrdies domiciliàries que es faran a Barcelona, el professional
que faci la nit, lliurarà la guàrdia?
Palau del Parlament, 27 de juny de 2016
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
queixes relatives al transport sanitari programat els darrers cinc anys
314-05203/11
FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP SOC
Reg. 31452 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord
amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quin ha estat el nombre de queixes d’usuaris en relació al transport sanitari
programat, els darrers 5 anys, en nombre total i desglossat per regions sanitàries?
Palau del Parlament, 15 de juny de 2016
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre
d’incidències en el transport sanitari programat els darrers cinc anys
314-05204/11
FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP SOC
Reg. 31453 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord
amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
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– Quin ha estat el nombre d’incidències en relació al transport sanitari programat, els darrers 5 anys, en nombre total i desglossat per regions sanitàries?
Palau del Parlament, 15 de juny de 2016
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre
d’inspeccions del transport sanitari programat els darrers cinc anys
314-05205/11
FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP SOC
Reg. 31454 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord
amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quin ha estat el nombre d’inspeccions realitzades en relació al transport sanitari programat, els darrers 5 anys, en nombre total i desglossat per regions sanitàries?
S’ha comprovat si les empreses adjudicatàries activen el nombre d’ambulàncies que
van presentar a concurs?
Palau del Parlament, 15 de juny de 2016
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicació del
Butlletí Epidemiològic de Catalunya al web del Departament de Salut
314-05206/11
FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP SOC
Reg. 31455 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord
amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quins són els motius pels quals el darrer Butlletí Epidemiològic de Catalunya
disponible al web del Departament de Salut és el corresponent al mes de desembre
de 2015?
Palau del Parlament, 20 de juny de 2016
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari
d’aprovació del Pla de salut de Catalunya 2016-2020
314-05207/11
FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP SOC
Reg. 31456 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord
amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quin és calendari previst pel Govern per a aprovar el Pla de salut de Catalunya
2016-2020?
Palau del Parlament, 22 de juny de 2016
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos
assistencials per a afectats de fibromiàlgia o fatiga crònica
314-05208/11
FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP SOC
Reg. 31457 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord
amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Considera el Govern que els recursos assistencials per a persones afectades per
fibromiàlgia o fatiga crònica són suficients?
Palau del Parlament, 22 de juny de 2016
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació del
personal sanitari en fibromiàlgia i fatiga crònica els darrers tres anys
314-05209/11
FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP SOC
Reg. 31458 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord
amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quantes activitats formatives s’han realitzat els darrers tres anys a personal sanitari, en relació a la fibromiàlgia i la fatiga crònica, en nombre total i desglossat per
regions sanitàries? En què han consistit? Quin ha estat el nombre de participants?
Palau del Parlament, 22 de juny de 2016
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol per a
diagnosticar i atendre els infants afectats per fibromiàlgia o fatiga
crònica
314-05210/11
FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP SOC
Reg. 31459 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord
amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Compta el Departament de Salut amb algun protocol específic per al diagnòstic i atenció d’infants afectats per fibromiàlgia o fatiga crònica?
Palau del Parlament, 22 de juny de 2016
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris de
l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques per a concedir la incapacitat
laboral als afectats per fibromiàlgia o fatiga crònica
314-05211/11
FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP SOC
Reg. 31460 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord
amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quin és el posicionament del Govern en relació a les reiterades queixes de persones afectades per fibromiàlgia o fatiga crònica pel que fa als criteris emprats per
l’ICAM per a la concessió d’incapacitats laborals?
Palau del Parlament, 22 de juny de 2016
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de malats
diagnosticats d’Alzheimer
314-05212/11
FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP SOC
Reg. 31461 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord
amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
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– Quin és el nombre de malalts diagnosticats d’Alzheimer a Catalunya, en nombre total i desagregat per edat, sexe i regió sanitària?
Palau del Parlament, 23 de juny de 2016
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els metges de
família que han rebut formació sobre fibromiàlgia i fatiga crònica
314-05213/11
FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP SOC
Reg. 31462 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord
amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quants metges de família del SISCAT que han rebut formació sobre fibromiàlgia i síndrome de fatiga crònica, en nombres absoluts i percentatge sobre el total, al
conjunt de Catalunya i a cadascuna de les regions sanitàries?
Palau del Parlament, 27 de juny de 2016
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obertura d’un
expedient a la cadena de supermercats Dia arran de la denúncia
interposada per Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya per una
presumpta venda d’oli a pèrdua
314-05214/11
FORMULACIÓ: HORTÈNSIA GRAU JUAN, DEL GP CSP
Reg. 31475 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es
Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
En referència a la denúncia presentada per la Coordinadora de Organizaciones
de Agricultores y Ganaderos (COAG-JARC), que ha sol·licitat a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) a la cadena de gran superfície Dia sobre la
presumpta venda a pèrdua d’oli, és a dir, venda per davall del seu preu de cotitzacions en origen i dels preus de producció en una campanya i que coincideix amb una
campanya de la cadena anomenada «Semana de los Preciazos»
– Què farà el Departament davant aquesta pràctica comercial que perjudica
greument els productors? Obriran expedient a la cadena Dia?
Palau del Parlament, 28 de juny de 2016
Hortènsia Grau Juan, diputada GP CSP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la seva actuació
davant la possible venda a pèrdua practicada per cadenes o
establiments comercials
314-05215/11
FORMULACIÓ: HORTÈNSIA GRAU JUAN, DEL GP CSP
Reg. 31476 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es
Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
En referència a la denúncia presentada per la Coordinadora de Organizaciones
de Agricultores y Ganaderos (COAG-JARC), que ha sol·licitat a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), a la cadena de gran superfície Dia sobre la
presumpta venda a pèrdua d’oli, és a dir, venda per davall del seu preu de cotitzacions en origen i dels preus de producció en una campanya i que coincideix amb una
campanya de la cadena anomenada «Semana de los Preciazos»
– Ha detectat el Departament altres establiments o cadenes que facin aquestes
pràctiques comercials? En aquest cas quina ha estat l’actuació del Govern envers
aquests?
Palau del Parlament, 28 de juny de 2016
Hortènsia Grau Juan, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les denúncies
interposades a establiments comercials de distribució alimentària
per la venda a pèrdua i altres pràctiques abusives
314-05216/11
FORMULACIÓ: HORTÈNSIA GRAU JUAN, DEL GP CSP
Reg. 31477 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es
Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
En referència a la denúncia presentada per la Coordinadora de Organizaciones
de Agricultores y Ganaderos (COAG-JARC), que ha sol·licitat a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) a la cadena de gran superfície Dia sobre la
presumpta venda a pèrdua d’oli, és a dir, venda per davall del seu preu de cotitzacions en origen i dels preus de producció en una campanya i que coincideix amb una
campanya de la cadena anomenada «Semana de los Preciazos»
– Quantes denúncies ha imposat en els darrers anys el Govern a establiments i
cadenes comercials de la distribució alimentària per venta a pèrdues, i altres pràctiques comercials abusives?
Palau del Parlament, 28 de juny de 2016
Hortènsia Grau Juan, diputada GP CSP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les modificacions
urbanístiques que comportaria la creació d’un parc de proveïdors a
la factoria d’Alstom, a Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental)
314-05217/11
FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP SOC
Reg. 31499 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada
amb resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quines modificacions urbanístiques hauria de comportar la possible creació
d’un parc de proveïdors a la factoria d’Alstom, al municipi de Santa Perpètua de
Mogoda?
Palau del Parlament, 10 de juny de 2016
Jordi Terrades i Santacreu; Pol Gibert Horcas, diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el control de la
possible segregació de parcel·les per part d’Alstom, a Santa Perpètua
de Mogoda (Vallès Occidental)
314-05218/11
FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP SOC
Reg. 31500 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada
amb resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quines mesures de control exercirà el Govern a la possible segregació de parcel·les per part d’Alstom al municipi de Santa Perpètua de Mogoda, atès el caràcter
públic inicial de les mateixes?
Palau del Parlament, 10 de juny de 2016
Jordi Terrades i Santacreu; Pol Gibert Horcas, diputats, GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció d’una
subestació elèctrica i una línia d’alta tensió dins del Parc Natural de
la Serra de Collserola a Sant Just Desvern (Baix Llobregat)
314-05219/11
FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP SOC
Reg. 31501 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Eva Martínez Morales, diputada del Grup
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.
La Planificació Elèctrica del Ministeri d’Industria preveu la construcció d’una
subestació elèctrica en el terme municipal de Sant Just Desvern i dins del Parc de
Collserola protegit pel PEIN (Pla d’Espais d’Interès Natural). Aquesta subestació
connectaria amb la subestació de Santa Coloma de Gramenet amb una línia d’alta
tensió MAT de 400 kv que travessa el parc natural, amb un impacte ambiental de
grans dimensions, amb la intenció de donar servei a la ciutat de Barcelona.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– El Govern, atès que disposa de competències, donarà permís per la implantació d’aquesta subestació elèctrica a Sant Just Desvern i la corresponent línia d’alta
tensió (MAT) sobre el Parc Natural de Collserola, malgrat que el Pla Especial i el
propi PEIN no ho permeten?
Palau del Parlament, 10 de juny de 2016
Jordi Terrades i Santacreu; Eva Martínez Morales, diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable
de la Comissaria General d’Investigació Criminal que va manar de
demanar el document nacional d’identitat i el número de telèfon a
uns periodistes
314-05220/11
FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP SOC
Reg. 31541 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el
que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Avui, dia 29 de juny, hem conegut la notícia que ahir la Divisió d’Assumptes Interns dels Mossos d’Esquadra va demanar, per ordre de la Comissaria General d’Investigació Criminal, els DNI i els números de telèfon a varis periodistes.
Igualment, es diu que es va fotografiar els dits DNI i fins i tot fent trucades de
comprovació per veure si els números de telèfon donats eren reals.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Qui va donar la instrucció de realitzar aquesta recerca d’informació? Amb quina intenció, amb quin objectiu?
Palau del Parlament, 29 de juny de 2016
Carles Castillo Rosique, diputat GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la custòdia de la
informació relativa als documents nacionals d’identitat i els números
de telèfon demanada a periodistes per la Divisió d’Assumptes Interns
dels Mossos d’Esquadra
314-05221/11
FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP SOC
Reg. 31542 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el
que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Avui, dia 29 de juny, hem conegut la notícia que ahir la Divisió d’Assumptes Interns dels Mossos d’Esquadra va demanar, per ordre de la Comissaria General d’Investigació Criminal, els DNI i els números de telèfon a varis periodistes.
Igualment, es diu que es va fotografiar els dits DNI i fins i tot fent trucades de
comprovació per veure si els números de telèfon donats eren reals.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Què es farà, on va, i qui (persones o àrees concretes) serà responsable de la
custòdia del registre conseqüència de la recerca d’informació realitzada?
Palau del Parlament, 29 de juny de 2016
Carles Castillo Rosique, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la competència
que té la Divisió d’Assumptes Interns dels Mossos d’Esquadra per
a demanar el document nacional d’identitat i el número de telèfon a
uns periodistes
314-05222/11
FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP SOC
Reg. 31543 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el
que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Avui, dia 29 de juny, hem conegut la notícia que ahir la Divisió d’Assumptes Interns dels Mossos d’Esquadra va demanar, per ordre de la Comissaria General d’Investigació Criminal, els DNI i els números de telèfon a varis periodistes.
Igualment, es diu que es va fotografiar els dits DNI i fins i tot fent trucades de
comprovació per veure si els números de telèfon donats eren reals.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– És una competència prevista de la Divisió d’Assumptes Interns realitzar aquest
tipus de tasques? Si no ho és, per quina raó va ser aquesta divisió qui va executar
les ordres?
Palau del Parlament, 29 de juny de 2016
Carles Castillo Rosique, diputat GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’enregistrament
d’imatges en vídeo quan la Divisió d’Assumptes Interns dels Mossos
d’Esquadra va demanar el document nacional d’identitat i el número
de telèfon a uns periodistes
314-05223/11
FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP SOC
Reg. 31544 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el
que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Avui, dia 29 de juny, hem conegut la notícia que ahir la Divisió d’Assumptes Interns dels Mossos d’Esquadra va demanar, per ordre de la Comissaria General d’Investigació Criminal, els DNI i els números de telèfon a varis periodistes.
Igualment, es diu que es va fotografiar els dits DNI i fins i tot fent trucades de
comprovació per veure si els números de telèfon donats eren reals.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– És cert que es van realitzar gravacions de vídeo? Amb quina intenció? Què
se’nfarà, on van, i qui és responsable d’aquests vídeos gravats?
Palau del Parlament, 29 de juny de 2016
Carles Castillo Rosique, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la Divisió
d’Assumptes Interns dels Mossos d’Esquadra va fer fotografies
dels documents nacionals d’identitat i de les acreditacions que va
demanar a uns periodistes
314-05224/11
FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP SOC
Reg. 31545 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el
que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Avui, dia 29 de juny, hem conegut la notícia que ahir la Divisió d’Assumptes Interns dels Mossos d’Esquadra va demanar, per ordre de la Comissaria General d’Investigació Criminal, els DNI i els números de telèfon a varis periodistes.
Igualment, es diu que es va fotografiar els dits DNI i fins i tot fent trucades de
comprovació per veure si els números de telèfon donats eren reals.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– És cert que es van fotografiar acreditacions i DNI? Amb quina intenció? Què
se’n farà, on van, i qui és responsable de les fotografies?
Palau del Parlament, 29 de juny de 2016
Carles Castillo Rosique, diputat GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la recerca
d’informació per part d’un cos policial demanant el document
nacional d’identitat i el número de telèfon als periodistes
314-05225/11
FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP SOC
Reg. 31546 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el
que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Avui, dia 29 de juny, hem conegut la notícia que ahir la Divisió d’Assumptes Interns dels Mossos d’Esquadra va demanar, per ordre de la Comissaria General d’Investigació Criminal, els DNI i els números de telèfon a varis periodistes.
Igualment, es diu que es va fotografiar els dits DNI i fins i tot fent trucades de
comprovació per veure si els números de telèfon donats eren reals.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– El Govern troba pertinent que des d’un cos policial, en democràcia, es realitzi
la recerca d’informació de la forma en què s’ha realitzat?
Palau del Parlament, 29 de juny de 2016
Carles Castillo Rosique, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la recerca
d’informació que la Divisió d’Afers Interns dels Mossos d’Esquadra
va fer demanant dades a periodistes fa part d’una investigació per
filtracions
314-05226/11
FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP SOC
Reg. 31547 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el
que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Avui, dia 29 de juny, hem conegut la notícia que ahir la Divisió d’Assumptes Interns dels Mossos d’Esquadra va demanar, per ordre de la Comissaria General d’Investigació Criminal, els DNI i els números de telèfon a varis periodistes.
Igualment, es diu que es va fotografiar els dits DNI i fins i tot fent trucades de
comprovació per veure si els números de telèfon donats eren reals.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– És cert que forma part d’algun tipus d’investigació per filtracions?
Palau del Parlament, 29 de juny de 2016
Carles Castillo Rosique, diputat GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les formes
emprades per la Divisió d’Afers Interns dels Mossos d’Esquadra per a
obtenir informació d’uns periodistes
314-05227/11
FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP SOC
Reg. 31548 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el
que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Avui, dia 29 de juny, hem conegut la notícia que ahir la Divisió d’Assumptes Interns dels Mossos d’Esquadra va demanar, per ordre de la Comissaria General d’Investigació Criminal, els DNI i els números de telèfon a varis periodistes.
Igualment, es diu que es va fotografiar els dits DNI i fins i tot fent trucades de
comprovació per veure si els números de telèfon donats eren reals.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Troben proporcionades les formes fetes servir? No hi havia altra manera menys
gravosa, o que creés menys alerta social, per aconseguir els objectius buscats?
Palau del Parlament, 29 de juny de 2016
Carles Castillo Rosique, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat que
les hipotètiques filtracions de dades a la premsa surtin de la mateixa
cúpula policial
314-05228/11
FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP SOC
Reg. 31549 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el
que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Avui, dia 29 de juny, hem conegut la notícia que ahir la Divisió d’Assumptes Interns dels Mossos d’Esquadra va demanar, per ordre de la Comissaria General d’Investigació Criminal, els DNI i els números de telèfon a varis periodistes.
Igualment, es diu que es va fotografiar els dits DNI i fins i tot fent trucades de
comprovació per veure si els números de telèfon donats eren reals.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Si l’objectiu era tenir informació sobre filtracions a premsa, s’han plantejat la
possibilitat que aquestes hipotètiques filtracions surtin de la pròpia cúpula policial?
Es contempla aquesta possibilitat? S’està investigant la mateixa? De quina forma i
amb quins mitjans?
Palau del Parlament, 29 de juny de 2016
Carles Castillo Rosique, diputat GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures
previstes amb relació a la identificació de periodistes que van fer els
Mossos d’Esquadra el 28 de juny de 2016 a Barcelona
314-05229/11
FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CSP
Reg. 31556 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es
Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quines mesures durà a terme el Departament d’Interior en relació amb la identificació de periodistes per part dels Mossos d’Esquadra el passat 28 de juny a Barcelona?
Palau del Parlament, 29 de juny de 2016
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’aplicar
el decret de plantilles docents diferenciant els municipis petits
314-05230/11
FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP SOC
Reg. 31558 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Esther Niubó Cidoncha, diputada, Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada
amb resposta escrita.
La comunitat educativa de la Sénia denuncia que els criteris d’aplicació del Decret de plantilles docents impliquen la retallada del personal docent en 7,5 jornades
laborals, que significa 3,5 mestres menys a l’Escola Jaume I i 4 menys a l’Institut de
la Sénia, provocant ràtios de 36 alumnes per classe. Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Té previst el Govern aplicar el Decret de plantilles docents diferenciant els
municipis petits?
Palau del Parlament, 29 de juny de 2016
Esther Niubó Cidoncha; Carles Castillo Rosique, diputats, GP SOC

3.25.15. Preguntes per escrit

66

BOPC 179
8 de juliol de 2016

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el decret de
plantilles docents s’aplica igual als municipis grans i als petits
314-05231/11
FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP SOC
Reg. 31559 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Esther Niubó Cidoncha, diputada, Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada
amb resposta escrita.
La comunitat educativa de la Sénia denuncia que els criteris d’aplicació del Decret de plantilles docents impliquen la retallada del personal docent en 7,5 jornades
laborals, que significa 3,5 mestres menys a l’Escola Jaume I i 4 menys a l’Institut de
la Sénia, provocant ràtios de 36 alumnes per classe. Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– S’apliquen exactament les mateixes previsions del Decret de plantilles docents
pels municipis grans i pels petits?
Palau del Parlament, 29 de juny de 2016
Esther Niubó Cidoncha; Carles Castillo Rosique, diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la denúncia de la
comunitat educativa de la Sénia (Montsià) amb relació a l’aplicació
del decret de plantilles docents
314-05232/11
FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP SOC
Reg. 31560 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Esther Niubó Cidoncha, diputada, Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada
amb resposta escrita.
La comunitat educativa de la Sénia denuncia que els criteris d’aplicació del Decret de plantilles docents impliquen la retallada del personal docent en 7,5 jornades
laborals, que significa 3,5 mestres menys a l’Escola Jaume I i 4 menys a l’Institut de
la Sénia, provocant ràtios de 36 alumnes per classe. Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quina resposta dóna el Govern a la situació que denuncia la comunitat educativa de La Sénia, com a conseqüència de l’aplicació del decret de plantilles docents?
Palau del Parlament, 29 de juny de 2016
Esther Niubó Cidoncha; Carles Castillo Rosique, diputats, GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de
reforçar la plantilla docent de l’Escola Jaume I i de l’Institut de la
Sénia
314-05233/11
FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP SOC
Reg. 31561 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Esther Niubó Cidoncha, diputada, Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada
amb resposta escrita.
La comunitat educativa de la Sénia denuncia que els criteris d’aplicació del Decret de plantilles docents impliquen la retallada del personal docent en 7,5 jornades
laborals, que significa 3,5 mestres menys a l’Escola Jaume I i 4 menys a l’Institut de
la Sénia, provocant ràtios de 36 alumnes per classe. Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Té previst el Govern reforçar la dotació de la plantilla de l’Escola Jaume I i
de l’Institut de la Sénia per reduir la ràtio i complir els criteris marcats per la Llei
d’Educació per al proper curs escolar?
Palau del Parlament, 29 de juny de 2016
Esther Niubó Cidoncha; Carles Castillo Rosique, diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un
fitxer de periodistes per la Divisió d’Afers Interns dels Mossos
d’Esquadra
314-05234/11
FORMULACIÓ: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP C’S
Reg. 31567 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlamento

Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo
con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Según noticias aparecidas en prensa, la Dirección de Asuntos Internos de la Dirección General de la Policía está elaborando, a instancias de la Comisaría General
de Investigación Criminal, un fichero con datos sobre periodistas con el objetivo de
limitar o controlar las posibles filtraciones de información a los medios de comunicación sobre temas relacionados con asuntos de interior.
Dicha información ha salido a la luz después de una operación de los agentes de
Mossos d’Esquadra en Barcelona, a finales de junio, cuando varios periodistas que
cubrían el operativo fueron interpelados por agentes del cuerpo que no tenían relación directa con el dispositivo policial. Los agentes, posteriormente vinculados con
Asuntos Internos, además de reclamar las acreditaciones profesionales a estos periodistas, solicitaron a los redactores que les facilitaran sus números de teléfono y sus
DNI. La gravedad del asunto se acentúa, dado que los agentes rechazaron explicar
a los periodistas el motivo u objeto de sus peticiones.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
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– ¿Está elaborando o ha elaborado la Dirección de Asuntos Internos, a iniciativa
propia o a instancias de la Comisaría General de Investigación Criminal, un fichero
con datos sobre periodistas?
– En caso afirmativo,
– ¿Cuál es el objetivo de dicho fichero?
– ¿Cuándo se encargó dicho fichero?
– ¿Qué cargo político y/o qué unidad del Gobierno encargó dicho fichero?
Palacio del Parlamento, 29 de junio de 2016
Jean Castel Sucarrat, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el requeriment del
document nacional d’identitat i el número de telèfon als periodistes
que cobreixen operacions dels Mossos d’Esquadra
314-05235/11
FORMULACIÓ: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP C’S
Reg. 31568 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlamento

Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo
con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Según noticias aparecidas en prensa, la Dirección de Asuntos Internos del Cos
de Mossos d’Esquadra está elaborando, a instancias de la Comisaría General de Investigación Criminal, un fichero con datos sobre periodistas con el objetivo de limitar o controlar las posibles filtraciones de información a los medios de comunicación
sobre temas relacionados con asuntos de interior. Dicha información ha salido a la
luz después de una operación de los agentes de Mossos d’Esquadra en Barcelona, a
finales de junio, cuando varios periodistas que cubrían el operativo fueron interpelados por agentes del cuerpo que no tenían relación directa con el dispositivo policial.
Los agentes, posteriormente vinculados con Asuntos Internos, además de reclamar
las acreditaciones profesionales a estos periodistas, solicitaron a los redactores que
les facilitaran sus números de teléfono y sus DNI. La gravedad del asunto se acentúa, dado que los agentes rechazaron explicar a los periodistas el motivo u objeto
de sus peticiones.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– ¿Es un procedimiento habitual o regular, por parte de la Dirección General de
la Policía, requerir este tipo de información a los periodistas que cubren este tipo
de operativos?
– En caso afirmativo, ¿qué razones explican este tipo de actuaciones?
Palacio del Parlamento, 29 de junio de 2016
Jean Castel Sucarrat, diputado GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de
continuar demanant el document nacional d’identitat i el número
de telèfon als periodistes que cobreixen operacions dels Mossos
d’Esquadra
314-05236/11
FORMULACIÓ: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP C’S
Reg. 31569 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlamento

Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo
con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Según noticias aparecidas en prensa, la Dirección de Asuntos Internos del Cos
de Mossos d’Esquadra está elaborando, a instancias de la Comisaría General de Investigación Criminal, un fichero con datos sobre periodistas con el objetivo de limitar o controlar las posibles filtraciones de información a los medios de comunicación
sobre temas relacionados con asuntos de interior. Dicha información ha salido a la
luz después de una operación de los agentes de Mossos d’Esquadra en Barcelona, a
finales de junio, cuando varios periodistas que cubrían el operativo fueron interpelados por agentes del cuerpo que no tenían relación directa con el dispositivo policial.
Los agentes, posteriormente vinculados con Asuntos Internos, además de reclamar
las acreditaciones profesionales a estos periodistas, solicitaron a los redactores que
les facilitaran sus números de teléfono y sus DNI. La gravedad del asunto se acentúa, dado que los agentes rechazaron explicar a los periodistas el motivo u objeto
de sus peticiones
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– ¿Tiene previsto la Dirección General de la Policía continuar con esta práctica
de requerir este tipo de información a los periodistas que cubren este tipo de operativos?
– En caso afirmativo, ¿qué razones explican este tipo de actuaciones?
Palacio del Parlamento, 29 de junio de 2016
Jean Castel Sucarrat, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la notificació pel
Govern de l’Estat de la recuperació de la competència de gestió de
les beques d’estudi
314-05237/11
FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC
Reg. 31638 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Davant la sentència del Tribunal Constitucional que estableix que la Generalitat
de Catalunya té competències en la gestió de les beques i ajudes a l’estudi, interessa
saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
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– Ha rebut el Govern alguna notificació del Govern de l’Estat sobre la recuperació de la competència en la gestió de les beques a l’estudi?
Palau del Parlament, 27 de juny de 2016
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions fetes
amb el Govern de l’Estat per a recuperar la competència de gestió de
les beques d’estudi
314-05238/11
FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC
Reg. 31639 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Davant la sentència del Tribunal Constitucional que estableix que la Generalitat
de Catalunya té competències en la gestió de les beques i ajudes a l’estudi, interessa
saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quines gestions ha fet el Govern de la Generalitat amb el Govern de l’Estat per
recuperar la competència en la gestió de les beques a l’estudi?
Palau del Parlament, 27 de juny de 2016
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que
està adoptant per a la gestió de les beques d’estudi
314-05239/11
FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC
Reg. 31640 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Davant la sentència del Tribunal Constitucional que estableix que la Generalitat
de Catalunya té competències en la gestió de les beques i ajudes a l’estudi, interessa
saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quines mesures està portant a terme el Govern de la Generalitat actualment
per la gestió de les beques a l’estudi?
Palau del Parlament, 27 de juny de 2016
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió del
nombre d’alumnes usuaris del transport i el menjador escolars per al
curs 2016-2017
314-05240/11
FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC
Reg. 31641 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quina previsió té el Govern de l’alumnat usuari dels serveis de transport i menjador escolar per al curs 2016-2017?
Palau del Parlament, 27 de juny de 2016
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació
amb què treballa per a preveure el nombre d’alumnes usuaris del
transport i el menjador escolars cada curs
314-05241/11
FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC
Reg. 31642 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Amb quina informació treballa el Govern per preveure l’alumnat usuari dels
serveis de transport i menjador escolar per a cada curs?
Palau del Parlament, 27 de juny de 2016
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la proposta de
finançament dels serveis de transport i menjador escolars per al curs
2016-2017
314-05242/11
FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC
Reg. 31643 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
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– Quina proposta té el Govern per fer el finançament dels serveis de transport i
menjador escolar per al curs 2016-2017? (Desglossar la informació per comarques).
Palau del Parlament, 27 de juny de 2016
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació de
transport escolar distribuïda en funció del percentatge d’alumnes
obligatoris i no obligatoris que fa ús d’aquest servei
314-05243/11
FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC
Reg. 31644 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quina dotació de transport s’ha distribuït en funció del percentatge d’alumnat
obligatori i no obligatori que fa ús d’aquest servei a cada una de les comarques els
cursos 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 i quina és la previsió per al curs 2016-2017?
Palau del Parlament, 27 de juny de 2016
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes
que es traslladen en transport escolar comptabilitzats com a no
obligatoris
314-05244/11
FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC
Reg. 31645 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quants alumnes que fan ús del servei de transport escolar estaven comptabilitzats com a no obligatoris els cursos 2013-2014, 2014-2015 i 2015-2016? Per quins
motius? (Desglossar la informació per comarques).
Palau del Parlament, 27 de juny de 2016
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes
que es traslladen en transport escolar comptabilitzats com a
obligatoris
314-05245/11
FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC
Reg. 31646 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quants alumnes que fan ús del servei de transport escolar estaven comptabilitzats com a obligatoris els cursos 2013-2014, 2014-2015 i 2015-2016? Per quins motius? (Desglossar la informació per comarques).
Palau del Parlament, 27 de juny de 2016
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes
que es traslladen en transport escolar reassignats com a no
obligatoris
314-05246/11
FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC
Reg. 31647 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quants alumnes que fan ús del servei de transport escolar s’han reassignat com
a no obligatoris els cursos 2013-2014, 2014-2015 i 2015-2016? Per quins motius?
(Desglossar la informació per comarques).
Palau del Parlament, 27 de juny de 2016
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes
que fan ús del menjador escolar comptabilitzats com a no obligatoris
314-05247/11
FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC
Reg. 31648 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
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– Quants alumnes que fan ús del servei de menjador escolar estaven comptabilitzats com a no obligatoris els cursos 2013-2014, 2014-2015 i 2015-2016? Per quins
motius? (Desglossar la informació per comarques).
Palau del Parlament, 27 de juny de 2016
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes
que fan ús del menjador escolar comptabilitzats com a obligatoris
314-05248/11
FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC
Reg. 31649 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quants alumnes que fan ús del servei de menjador escolar estaven comptabilitzats com a obligatoris els cursos 2013-2014, 2014-2015 i 2015-2016? Per quins motius? (Desglossar la informació per comarques).
Palau del Parlament, 27 de juny de 2016
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes
que fan ús del menjador escolar reassignats com a no obligatoris
314-05249/11
FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC
Reg. 31650 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quants alumnes que fan ús del servei de menjador escolar s’han reassignat com
a no obligatoris els cursos 2013-2014, 2014-2015 i 2015-2016? Per quins motius?
(Desglossar la informació per comarques).
Palau del Parlament, 27 de juny de 2016
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el càlcul de la
dotació per al servei de menjador escolar obligatori
314-05250/11
FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC
Reg. 31651 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Com ha calculat el Govern la dotació corresponent a la prestació del servei de
menjador escolar amb caràcter obligatori a cada una de les comarques de Catalunya
per als cursos 2013-2014, 2014-2015 i 2015-2016? Quina previsió tenia a l’inici de
cada curs i quina ha estat la dotació final? Quina és la previsió per al proper curs
2016-2017?
Palau del Parlament, 27 de juny de 2016
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els costos del
transport escolar i l’ocupació real dels vehicles
314-05251/11
FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC
Reg. 31652 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Ha analitzat el Govern els costos del transport escolar i l’ocupació real dels vehicles, conjuntament amb els Serveis Territorials? En cas afirmatiu, ha trobat casos
en què no és sostenible mantenir aquest servei? Quins? S’ha substituït el servei per
ajuts? Per quina quantia? Quines mesures alternatives ha proposat el Govern a les
famílies per substituir aquest servei?
Palau del Parlament, 27 de juny de 2016
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació
econòmica per al transport escolar obligatori
314-05252/11
FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC
Reg. 31653 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quina dotació econòmica ha destinat el Govern per a la prestació amb caràcter
obligatori de transport escolar els cursos 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 i quina
és la previsió per al proper curs 2016-2017?
Palau del Parlament, 27 de juny de 2016
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació
econòmica per al transport escolar no obligatori
314-05253/11
FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC
Reg. 31654 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quina dotació econòmica ha destinat el Govern per a la prestació amb caràcter
no obligatori de transport escolar els cursos 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 i quina és la previsió per al proper curs 2016-2017?
Palau del Parlament, 27 de juny de 2016
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el preu del servei de
menjador escolar
314-05254/11
FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC
Reg. 31655 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
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– Quin és el preu del servei de menjador escolar per als cursos 2013-2014, 20142015 i 2015-2016? Quina és la previsió per al proper curs 2016-2017?
Palau del Parlament, 27 de juny de 2016
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a
atorgar els ajuts de menjador escolar
314-05255/11
FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC
Reg. 31656 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quins són els criteris establerts per a la concessió dels ajuts de menjador escolar per als cursos 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 i 2016-2017?
Palau del Parlament, 27 de juny de 2016
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les fonts d’Osona
que superen els 50 mil·ligrams per litre de nitrats
314-05256/11
FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB DOS
ALTRES DIPUTATS DEL GP SOC
Reg. 31661 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat, Marta Moreta
Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen
els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent,
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quantes fonts de la comarca d’Osona superen el 50 mg/l de nitrats?
Palau del Parlament, 9 de juny de 2016
Jordi Terrades i Santacreu; Òscar Ordeig i Molist; Marta Moreta Rovira, diputats, GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació de les
anàlisis de nitrats de les fonts d’Osona
314-05257/11
FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB DOS
ALTRES DIPUTATS DEL GP SOC
Reg. 31662 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat, Marta Moreta
Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen
els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent,
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quina és la relació de les anàlisis de nitrats de totes les fonts de la comarca
d’Osona (no de les aigües superficials, sinó de les fonts)?
Palau del Parlament, 9 de juny de 2016
Jordi Terrades i Santacreu; Òscar Ordeig i Molist; Marta Moreta Rovira, diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mitjana de
concentració de nitrats en les fonts d’Osona
314-05258/11
FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB DOS
ALTRES DIPUTATS DEL GP SOC
Reg. 31663 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat, Marta Moreta
Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen
els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent,
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quina és la mitjana de concentració de nitrats en les fonts de la comarca d’Osona i quines superen els 50 mg/l de nitrats?
Palau del Parlament, 9 de juny de 2016
Jordi Terrades i Santacreu; Òscar Ordeig i Molist; Marta Moreta Rovira, diputats, GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la diferència de la
mitjana de concentració de nitrats en les fonts d’Osona entre el 2015
i el 2016
314-05259/11
FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB DOS
ALTRES DIPUTATS DEL GP SOC
Reg. 31664 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat, Marta Moreta
Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen
els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent,
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quina és la mitjana de nitrats en fonts de la comarca d’Osona i la diferència
amb l’any 2015?
Palau del Parlament, 9 de juny de 2016
Jordi Terrades i Santacreu; Òscar Ordeig i Molist; Marta Moreta Rovira, diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les fonts d’Osona
que superen els 100 mil·ligrams per litre de nitrats
314-05260/11
FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB DOS
ALTRES DIPUTATS DEL GP SOC
Reg. 31665 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat, Marta Moreta
Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen
els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent,
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quantes fonts de la comarca d’Osona passen dels 100 mg/l? Quines?
Palau del Parlament, 9 de juny de 2016
Jordi Terrades i Santacreu; Òscar Ordeig i Molist; Marta Moreta Rovira, diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les fonts d’Osona
que superen els 200 mil·ligrams per litre de nitrats
314-05261/11
FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB DOS
ALTRES DIPUTATS DEL GP SOC
Reg. 31666 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat, Marta Moreta
Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen
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els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent,
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quantes fonts de la comarca d’Osona passen dels 200 mg/l? Quines?
Palau del Parlament, 9 de juny de 2016
Jordi Terrades i Santacreu; Òscar Ordeig i Molist; Marta Moreta Rovira, diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les fonts d’Osona
que superen els 300 mil·ligrams per litre de nitrats
314-05262/11
FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB DOS
ALTRES DIPUTATS DEL GP SOC
Reg. 31667 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat, Marta Moreta
Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen
els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent,
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quantes fonts de la comarca d’Osona passen dels 300 mg/l? Quines?
Palau del Parlament, 9 de juny de 2016
Jordi Terrades i Santacreu; Òscar Ordeig i Molist; Marta Moreta Rovira, diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les fonts d’Osona
que superen els 400 mil·ligrams per litre de nitrats
314-05263/11
FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB DOS
ALTRES DIPUTATS DEL GP SOC
Reg. 31668 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat, Marta Moreta
Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen
els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent,
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quantes fonts de la Comarca d’Osona passen dels 400 mg/l? Quines?
Palau del Parlament, 9 de juny de 2016
Jordi Terrades i Santacreu; Òscar Ordeig i Molist; Marta Moreta Rovira, diputats, GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per
a la posada en funcionament dels nous trens de la línia entre Lleida i
la Pobla de Segur
314-05264/11
FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP SOC
Reg. 31669 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada
amb resposta escrita.
El passat mes de gener, en la primera visita al territori del President Puigdemont,
es van inaugurar els nous trens que havien de cobrir la línia entre Lleida i la Pobla
de Segur. Durant l’acte el President va afirmar que «Acabeu de veure com hem posat
un tren a la via, i ens n’hem sortit a la primera», donant per fet que els dos trens nous
entraven en ple funcionament després d’anys d’incidències i reducció de freqüències
constants d’aquesta línia.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Vist que, a data d’avui, els trens de la línia entre Lleida i la Pobla de Segur
encara no han entrat en funcionament i s’han incomplert tots els compromisos del
Govern al respecte, en quina data estava prevista la posada en funcionament dels
nous trens?
Palau del Parlament, 30 de juny de 2016
Jordi Terrades i Santacreu; Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat que
els nous trens de la línia entre Lleida i la Pobla de Segur entrin en
servei durant l’estiu
314-05265/11
FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP SOC
Reg. 31670 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada
amb resposta escrita.
El passat mes de gener, en la primera visita al territori del President Puigdemont,
es van inaugurar els nous trens que havien de cobrir la línia entre Lleida i la Pobla
de Segur. Durant l’acte el President va afirmar que «Acabeu de veure com hem posat
un tren a la via, i ens n’hem sortit a la primera», donant per fet que els dos trens nous
entraven en ple funcionament després d’anys d’incidències i reducció de freqüències
constants d’aquesta línia.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
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– Donada la importància de comptar amb el restabliment del servei durant els
mesos d’estiu, els nous trens de la línia entre Lleida i la Pobla de Segur podran entrar en servei abans d’acabar la temporada d’estiu?
Palau del Parlament, 30 de juny de 2016
Jordi Terrades i Santacreu; Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels nous
trens de la línia entre Lleida i la Pobla de Segur
314-05266/11
FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP SOC
Reg. 31671 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada
amb resposta escrita.
El passat mes de gener, en la primera visita al territori del President Puigdemont,
es van inaugurar els nous trens que havien de cobrir la línia entre Lleida i la Pobla
de Segur. Durant l’acte el President va afirmar que «Acabeu de veure com hem posat
un tren a la via, i ens n’hem sortit a la primera», donant per fet que els dos trens nous
entraven en ple funcionament després d’anys d’incidències i reducció de freqüències
constants d’aquesta línia.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quin ha estat el cost total de la compra dels nous trens que han de cobrir la línia de tren entre Lleida i la Pobla de Segur?
Palau del Parlament, 30 de juny de 2016
Jordi Terrades i Santacreu; Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del
millorament de les infraestructures viàries per a posar en
funcionament els nous trens de la línia entre Lleida i la Pobla de Segur
314-05267/11
FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP SOC
Reg. 31672 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada
amb resposta escrita.
El passat mes de gener, en la primera visita al territori del President Puigdemont,
es van inaugurar els nous trens que havien de cobrir la línia entre Lleida i la Pobla
de Segur. Durant l’acte el President va afirmar que «Acabeu de veure com hem posat
un tren a la via, i ens n’hem sortit a la primera», donant per fet que els dos trens nous
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entraven en ple funcionament després d’anys d’incidències i reducció de freqüències
constants d’aquesta línia.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quin és el cost de millora de les vies i infraestructures viàries per la posada en
funcionament dels nous trens de la línia entre Lleida i la Pobla de Segur?
Palau del Parlament, 30 de juny de 2016
Jordi Terrades i Santacreu; Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de
l’incompliment dels terminis de la posada en funcionament dels nous
trens de la línia entre Lleida i la Pobla de Segur
314-05268/11
FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP SOC
Reg. 31673 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada
amb resposta escrita.
El passat mes de gener, en la primera visita al territori del President Puigdemont,
es van inaugurar els nous trens que havien de cobrir la línia entre Lleida i la Pobla
de Segur. Durant l’acte el President va afirmar que «Acabeu de veure com hem posat
un tren a la via, i ens n’hem sortit a la primera», donant per fet que els dos trens nous
entraven en ple funcionament després d’anys d’incidències i reducció de freqüències
constants d’aquesta línia.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Per què no s’han complert els terminis de posada en funcionament de la línia
entre Lleida i la Pobla de Segur, tot i l’entrega dels nous trens?
Palau del Parlament, 30 de juny de 2016
Jordi Terrades i Santacreu; Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els problemes
tècnics i administratius de la línia entre Lleida i la Pobla de Segur
que han provocat la suspensió del servei ferroviari
314-05269/11
FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP SOC
Reg. 31674 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada
amb resposta escrita.
El passat mes de gener, en la primera visita al territori del President Puigdemont,
es van inaugurar els nous trens que havien de cobrir la línia entre Lleida i la Pobla
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de Segur. Durant l’acte el President va afirmar que «Acabeu de veure com hem posat
un tren a la via, i ens n’hem sortit a la primera», donant per fet que els dos trens nous
entraven en ple funcionament després d’anys d’incidències i reducció de freqüències
constants d’aquesta línia.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quins problemes tècnics i administratius ha tingut la línia de Lleida a La Pobla
de Segur que ha provocat que es suspengui el servei de manera indefinida?
Palau del Parlament, 30 de juny de 2016
Jordi Terrades i Santacreu; Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’emplaçament i el
cost de les instal·lacions per al manteniment dels nous trens de la
línia entre Lleida i la Pobla de Segur
314-05270/11
FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP SOC
Reg. 31675 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada
amb resposta escrita.
El passat mes de gener, en la primera visita al territori del President Puigdemont,
es van inaugurar els nous trens que havien de cobrir la línia entre Lleida i la Pobla
de Segur. Durant l’acte el President va afirmar que «Acabeu de veure com hem posat
un tren a la via, i ens n’hem sortit a la primera», donant per fet que els dos trens nous
entraven en ple funcionament després d’anys d’incidències i reducció de freqüències
constants d’aquesta línia.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– On s’ubicaran, i quin cost tindran, les instal·lacions per tal de fer el manteniment i reparacions dels nous trens de la línia entre Lleida i la Pobla de Segur?
Palau del Parlament, 30 de juny de 2016
Jordi Terrades i Santacreu; Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adjudicació del
projecte de les instal·lacions per al manteniment dels nous trens de
la línia entre Lleida i la Pobla de Segur
314-05271/11
FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP SOC
Reg. 31676 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada
amb resposta escrita.
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El passat mes de gener, en la primera visita al territori del President Puigdemont,
es van inaugurar els nous trens que havien de cobrir la línia entre Lleida i la Pobla
de Segur. Durant l’acte el President va afirmar que «Acabeu de veure com hem posat
un tren a la via, i ens n’hem sortit a la primera», donant per fet que els dos trens nous
entraven en ple funcionament després d’anys d’incidències i reducció de freqüències
constants d’aquesta línia.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– S’ha adjudicat el projecte per a la construcció de les instal·lacions i equipaments necessaris per fer el manteniment dels trens de la línia entre Lleida i la Pobla
de Segur?
Palau del Parlament, 30 de juny de 2016
Jordi Terrades i Santacreu; Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de la
suspensió del servei de tren de la línia entre Lleida i la Pobla de
Segur
314-05272/11
FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP SOC
Reg. 31677 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada
amb resposta escrita.
El passat mes de gener, en la primera visita al territori del President Puigdemont,
es van inaugurar els nous trens que havien de cobrir la línia entre Lleida i la Pobla
de Segur. Durant l’acte el President va afirmar que «Acabeu de veure com hem posat
un tren a la via, i ens n’hem sortit a la primera», donant per fet que els dos trens nous
entraven en ple funcionament després d’anys d’incidències i reducció de freqüències
constants d’aquesta línia.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– El Govern donarà explicacions sobre els motius de la suspensió del servei de
tren de la línia entre Lleida i la Pobla de Segur i la previsió de posada en funcionament a les administracions i ciutadans del territori?
Palau del Parlament, 30 de juny de 2016
Jordi Terrades i Santacreu; Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’alternativa de
transport públic a la línia de tren entre Lleida i la Pobla de Segur
314-05273/11
FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP SOC
Reg. 31678 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada
amb resposta escrita.
El passat mes de gener, en la primera visita al territori del President Puigdemont,
es van inaugurar els nous trens que havien de cobrir la línia entre Lleida i la Pobla
de Segur. Durant l’acte el President va afirmar que «Acabeu de veure com hem posat
un tren a la via, i ens n’hem sortit a la primera», donant per fet que els dos trens nous
entraven en ple funcionament després d’anys d’incidències i reducció de freqüències
constants d’aquesta línia.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– El Govern donarà alguna alternativa de transport públic addicional per compensar aquest nou incompliment en la posada en funcionament de la línia de tren
de la Pobla?
Palau del Parlament, 30 de juny de 2016
Jordi Terrades i Santacreu; Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la responsabilitat
dels incompliments i la gestió de la posada en funcionament dels
nous trens de la línia entre Lleida i la Pobla de Segur
314-05274/11
FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP SOC
Reg. 31679 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada
amb resposta escrita.
El passat mes de gener, en la primera visita al territori del President Puigdemont,
es van inaugurar els nous trens que havien de cobrir la línia entre Lleida i la Pobla
de Segur. Durant l’acte el President va afirmar que «Acabeu de veure com hem posat
un tren a la via, i ens n’hem sortit a la primera», donant per fet que els dos trens nous
entraven en ple funcionament després d’anys d’incidències i reducció de freqüències
constants d’aquesta línia.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Qui té la responsabilitat dels incompliments i de la mala gestió en la posada
en funcionament dels nous trens de la línia entre Lleida i la Pobla de Segur que ha
comportat tenir dos trens nous sense poder circular des del mes de gener?
Palau del Parlament, 30 de juny de 2016
Jordi Terrades i Santacreu; Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP SOC
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3.27.

3.27.10.

Preguntes orals en comissió

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment
en comissió sobre les enquestes a peu d’urna de les eleccions
generals del 26 de juny de 2016
322-00053/11
ANUNCI: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA
DIPUTADA DEL GP CSP
Reg. 31887 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.07.2016

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

Jéssica Albiach Satorres, diputada, Marta Ribas Frias, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 173 del
Reglament del Parlament, presenten a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal
que els sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari:
– Sobre les enquestes a peu d’urna de les darreres eleccions generals del 26J.
Palau del Parlament, 4 de juliol de 2016
Jéssica Albiach Satorres; Marta Ribas Frias, diputades, GP CSP

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment
en comissió sobre la programació de la nova temporada de
Catalunya Ràdio
322-00054/11
ANUNCI: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA
DIPUTADA DEL GP CSP
Reg. 31888 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.07.2016

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

Jéssica Albiach Satorres, diputada, Marta Ribas Frias, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 173 del
Reglament del Parlament, presenten al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que els sigui
resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari:
– Sobre la programació de la nova temporada de Catalunya Ràdio.
Palau del Parlament, 4 de juliol de 2016
Jéssica Albiach Satorres; Marta Ribas Frias, diputades, GP CSP
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322-00055/11
ANUNCI: FERNANDO DE PÁRAMO GÓMEZ, DEL GP C’S
Reg. 31914 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.07.2016

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

Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, presenta al Director de Televisió de Catalunya la pregunta següent, per tal que els sigui
resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Sobre el seguiment de l’actualitat per part de Televisió de Catalunya.
Palau del Parlament, 4 de juliol de 2016
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del C’s

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment
en comissió sobre la programació de Catalunya Ràdio per a la
temporada vinent
322-00056/11
ANUNCI: MIREIA BOYA E BUSQUET, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT
DEL GP CUP-CC
Reg. 31926 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.07.2016

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

Mireia Boya e Busquet, presidenta, Albert Botran i Pahissa, portaveu adjunt del
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord
amb el que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, presenten al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la
pregunta següent, per tal que els sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
A la Sra. Núria Llorach i Boladeras:
– Sobre la programació de Catalunya Ràdio per a la temporada vinent.
Palau del Parlament, 5 de juliol de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Albert Botran i Pahissa, portaveu adjunt,
GP CUP-CC
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322-00057/11
ANUNCI: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL GP PPC
Reg. 31948 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.07.2016

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 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 parlamentari:
– Quina opinió li mereixen les dades d’audiència dels mitjans de comunicació de
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals?
Palau del Parlament, 5 de juliol de 2016
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt GP PPC

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en
comissió sobre les dades d’audiència del primer trimestre del 2016
322-00058/11
ANUNCI: JORDI CUMINAL I ROQUET, DEL GP JS
Reg. 31950 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.07.2016

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

Jordi Cuminal i Roquet, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, 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 aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quina valoració es fa de les audiències del primer trimestre?
Palau del Parlament, 5 de juliol de 2016
Jordi Cuminal i Roquet, diputat GP JS

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en
comissió sobre l’enquesta electoral de Sigma 2 del 26 de juny de 2016
322-00059/11
ANUNCI: JORDI CUMINAL I ROQUET, DEL GP JS
Reg. 31951 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.07.2016

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

Jordi Cuminal i Roquet, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord
amb el que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al president
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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 parlamentari:
– Es prendran mesures per evitar allò succeït la nit electoral amb l’enquesta de
Sigma 2?
Palau del Parlament, 5 de juliol de 2016
Jordi Cuminal i Roquet, diputat GP JS

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment
en comissió sobre la graella de Catalunya Ràdio per a la pròxima
temporada
322-00060/11
ANUNCI: JORDI CUMINAL I ROQUET, DEL GP JS
Reg. 31952 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.07.2016

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

Jordi Cuminal i Roquet, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, 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 aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– En quina situació es troba a data d’avui la graella de Catalunya Ràdio per a la
propera temporada?
Palau del Parlament, 5 de juliol de 2016
Jordi Cuminal i Roquet, diputat GP JS

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment
en comissió sobre la situació econòmica i pressupostària de la
Corporació
322-00061/11
ANUNCI: JORDI CUMINAL I ROQUET, DEL GP JS
Reg. 31953 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.07.2016

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

Jordi Cuminal i Roquet, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, 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 aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Atesa la sobrevinguda situació de pròrroga pressupostària dels pressupostos
del 2015 per al 2016, quina és la situació econòmica i pressupostària actual de la
CCMA?
Palau del Parlament, 5 de juliol de 2016
Jordi Cuminal i Roquet, diputat GP JS
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322-00062/11
ANUNCI: JORDI CUMINAL I ROQUET, DEL GP JS
Reg. 31954 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.07.2016

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

Jordi Cuminal i Roquet, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, 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 aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quins han estat els impactes a dia d’avui del Procediment d’Acomiadament
Col·lectiu (PAC) acordat amb la representació dels treballadors de la CCMA i què
ha representat per a la corporació?
Palau del Parlament, 5 de juliol de 2016
Jordi Cuminal i Roquet, diputat GP JS

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment
en comissió sobre el seguiment de la campanya electoral
322-00063/11
ANUNCI: JORDI CUMINAL I ROQUET, DEL GP JS
Reg. 31955 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.07.2016

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

Jordi Cuminal i Roquet, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, 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 aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Recentment s’han celebrat de nou les eleccions al Congrés de Diputats i al Senat. Quina valoració en fa del seguiment de la campanya electoral als mitjans de
comunicació de la CCMA?
Palau del Parlament, 5 de juliol de 2016
Jordi Cuminal i Roquet, diputat GP JS
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323-00033/11
ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP SOC
Reg. 31626 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.07.2016

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

David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el
que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, presenta a Saül Gordillo,
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 parlamentari:
– Sobre la cobertura informativa de la darrera campanya electoral a les emissores de Catalunya Ràdio.
Palau del Parlament, 30 de juny de 2016
David Pérez Ibáñez, diputat GP SOC

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment
en comissió sobre la cobertura informativa de la campanya electoral
323-00034/11
ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP SOC
Reg. 31627 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.07.2016

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

David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el
que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, presenta a Jaume Peral, 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 parlamentari:
– Sobre la cobertura informativa de la darrera campanya electoral als canals de
Televisió de Catalunya.
Palau del Parlament, 30 de juny de 2016
David Pérez Ibáñez, diputat GP SOC

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment
en comissió sobre la publicitat institucional
323-00035/11
ANUNCI: FERNANDO DE PÁRAMO GÓMEZ, DEL GP C’S
Reg. 31915 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.07.2016

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

Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, pre-
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senta a 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 parlamentari:
– Sobre la publicitat institucional de Televisió de Catalunya.
Palau del Parlament, 4 de juliol de 2016
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP C’s

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment
en comissió sobre el seguiment de l’actualitat
323-00037/11
ANUNCI: FERNANDO DE PÁRAMO GÓMEZ, DEL GP C’S
Reg. 31917 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.07.2016

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

Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, presenta al Director de Televisió de Catalunya la pregunta següent, per tal que els sigui
resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Sobre el seguiment de l’actualitat per part de Televisió de Catalunya.
Palau del Parlament, 4 de juliol de 2016
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP C’s

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment
en comissió sobre la sèrie Cites
323-00038/11
ANUNCI: FERNANDO DE PÁRAMO GÓMEZ, DEL GP C’S
Reg. 31924 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.07.2016

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

Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, presenta a 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 parlamentari:
– Sobre la sèrie Cites de Televisió de Catalunya.
Palau del Parlament, 5 de juliol de 2016
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP C’s
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323-00039/11
ANUNCI: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL GP PPC
Reg. 31949 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.07.2016

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 192 del Reglament del Parlament, presenta 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 parlamentari:
– Quina opinió li mereixen les informacions temàtiques que els serveis informatius de TV3 ofereixen dins dels Telenotícies?
Palau del Parlament, 5 de juliol de 2016
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt GP PPC

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment
en comissió sobre l’eliminació del programa .Cat
323-00040/11
ANUNCI: JORDI CUMINAL I ROQUET, DEL GP JS
Reg. 31956 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.07.2016

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

Jordi Cuminal i Roquet, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord
amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, presenta a Jaume
Peral, 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 parlamentari:
– Per quin motiu s’ha eliminat de la graella el programa d’actualitat i debat .Cat
i quina nova oferta de debat polític plantegen de cara al futur?
Palau del Parlament, 5 de juliol de 2016
Jordi Cuminal i Roquet, diputat GP JS

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment
en comissió sobre les mesures per a rejovenir la plantilla de Televisió
de Catalunya
323-00041/11
ANUNCI: JORDI CUMINAL I ROQUET, DEL GP JS
Reg. 31957 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.07.2016

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

Jordi Cuminal i Roquet, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord
amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, presenta a Jaume
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Peral, 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 parlamentari:
– Quines mesures es pensen emprendre per rejovenir la plantilla de TVC?
Palau del Parlament, 5 de juliol de 2016
Jordi Cuminal i Roquet, diputat GP JS

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment
en comissió sobre la programació prevista per a la tardor del 2016
323-00042/11
ANUNCI: JORDI CUMINAL I ROQUET, DEL GP JS
Reg. 31958 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.07.2016

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

Jordi Cuminal i Roquet, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord
amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, presenta a Jaume
Peral, 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 parlamentari:
– Quines són les previsions de programació per a la tardor del 2016 de Televisió
de Catalunya?
Palau del Parlament, 5 de juliol de 2016
Jordi Cuminal i Roquet, diputat GP JS

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment
en comissió sobre l’estratègia per a ampliar el públic juvenil
323-00043/11
ANUNCI: JORDI CUMINAL I ROQUET, DEL GP JS
Reg. 31959 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.07.2016

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

Jordi Cuminal i Roquet, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord
amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, presenta a Jaume
Peral, director 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 parlamentari:
– Quina és l’estratègia de futur per ampliar el públic juvenil a la Televisió de
Catalunya?
Palau del Parlament, 5 de juliol de 2016
Jordi Cuminal i Roquet, diputat GP JS
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