
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els alts càrrecs i el personal even-
tual del Govern de la desena legislatura que mantenen una vinculació laboral amb 
el Govern actual
314-04674/11
Resposta del Govern 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les deficiències observades en 
l’emplenament de les llicències d’operadors i servidors del Servei de Coordinació 
d’Activitats Radioactives de la Generalitat
314-04711/11
Resposta del Govern 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la primera reunió de la Comissió 
Mixta Consell de Seguretat Nuclear - Acord de Comanda de Funcions a Catalunya 
amb el Servei de Coordinació d’Activitats Radioactives de la Generalitat en què 
es van posar de manifest les deficiències en les llicències d’operadors i servidors 
d’instal·lacions radioactives
314-04712/11
Resposta del Govern 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reunions de la Comis-
sió Mixta Consell de Seguretat Nuclear - Acord de Comanda de Funcions a Catalunya 
i el Servei de Coordinació d’Activitats Radioactives de la Generalitat del 2012 ençà
314-04713/11
Resposta del Govern 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els representants del Servei de Co-
ordinació d’Activitats Radioactives de la Generalitat que formen part de la Comissió 
Mixta Consell de Seguretat Nuclear - Acord de Comanda de Funcions a Catalunya
314-04714/11
Resposta del Govern 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per les quals no ha tin-
gut en compte les auditories del Servei de Coordinació d’Activitats Radioactives de 
la Generalitat
314-04715/11
Resposta del Govern 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les deficiències a què es refereixen 
les auditories del Servei de Coordinació d’Activitats Radioactives de la Generalitat
314-04716/11
Resposta del Govern 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el risc que assumeix quan no es-
mena les deficiències observades en les auditories del Servei de Coordinació d’Ac-
tivitats Radioactives de la Generalitat
314-04717/11
Resposta del Govern 13
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’esmena de les deficiències ob-
servades en les auditories del Servei de Coordinació d’Activitats Radioactives de 
la Generalitat
314-04718/11
Resposta del Govern 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actualització del registre de les 
llicències d’operadors i supervisors d’instal·lacions radioactives
314-04719/11
Resposta del Govern 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la responsabilitat del Servei de Co-
ordinació d’Activitats Radioactives de la Generalitat per no tenir actualitzat el registre 
de les llicències d’operadors i supervisors d’instal·lacions radioactives
314-04720/11
Resposta del Govern 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els productes cremats en una de 
les torxes del polígon químic nord de Tarragona el 23 de maig de 2016
314-04721/11
Resposta del Govern 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la causa de la flama en una de les 
torxes del polígon químic nord de Tarragona el 23 de maig de 2016
314-04722/11
Resposta del Govern 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la durada de la flama en una de les 
torxes del polígon químic nord de Tarragona el 23 de maig de 2016
314-04723/11
Resposta del Govern 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que prenen les empre-
ses per a impedir que es repeteixin episodis com el de la flama en una de les torxes 
del polígon químic nord de Tarragona el 23 de maig de 2016
314-04729/11
Resposta del Govern 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possible coincidència de causes 
i característiques entre les flames del 8 d’octubre de 2015 i les del 23 de maig de 
2016 a les torxes del polígon químic nord de Tarragona
314-04731/11
Resposta del Govern 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a evitar incidents 
a les plantes d’olefines del polígon Nord de Tarragona
314-04744/11
Resposta del Govern 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mètodes per a eliminar els ex-
cedents d’etilè
314-04747/11
Resposta del Govern 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons que justifiquen la con-
tractació de la coordinadora de Recursos i Serveis del Consorci per a la Normalit-
zació Lingüística
314-04755/11
Resposta del Govern 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris d’idoneïtat per a con-
tractar la coordinadora de Recursos i Serveis del Consorci per a la Normalització 
Lingüística
314-04756/11
Resposta del Govern 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’experiència professional de la 
coordinadora de Recursos i Serveis del Consorci per a la Normalització Lingüística
314-04757/11
Resposta del Govern 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les funcions de la coordinadora de 
Recursos i Serveis del Consorci per a la Normalització Lingüística
314-04758/11
Resposta del Govern 21
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els costos socials i salarials de la 
contractació de la coordinadora de Recursos i Serveis del Consorci per a la Nor-
malització Lingüística
314-04759/11
Resposta del Govern 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de creació del lloc de co-
ordinador de Recursos i Serveis del Consorci per a la Normalització Lingüística
314-04760/11
Resposta del Govern 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients informatius 
a persones físiques per infracció de l’article 128 del Codi de consum de Catalunya
314-04775/11
Resposta del Govern 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients informatius 
a persones jurídiques per infracció de l’article 128 del Codi de consum de Catalunya
314-04776/11
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients informa-
tius a entitats sense personalitat jurídica per infracció de l’article 128 del Codi de 
consum de Catalunya
314-04777/11
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de requeriments a per-
sones físiques per infracció de l’article 128 del Codi de consum de Catalunya
314-04778/11
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de requeriments a per-
sones jurídiques per infracció de l’article 128 del Codi de consum de Catalunya
314-04779/11
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de requeriments a en-
titats sense personalitat jurídica per infracció de l’article 128 del Codi de consum 
de Catalunya
314-04780/11
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients sancionadors 
a persones físiques per infracció de l’article 128 del Codi de consum de Catalunya
314-04781/11
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients sancionadors 
a persones jurídiques per infracció de l’article 128 del Codi de consum de Catalunya
314-04782/11
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients sanciona-
dors a entitats sense personalitat jurídica per infracció de l’article 128 del Codi de 
consum de Catalunya
314-04783/11
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients amb pro-
posta de sanció a persones físiques per infracció de l’article 128 del Codi de con-
sum de Catalunya
314-04785/11
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients amb pro-
posta de sanció a persones jurídiques per infracció de l’article 128 del Codi de 
consum de Catalunya
314-04786/11
Resposta del Govern 26
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients amb pro-
posta de sanció a entitats sense personalitat jurídica per infracció de l’article 128 
del Codi de consum de Catalunya
314-04787/11
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients amb pro-
posta de sanció definitiva a persones físiques per infracció de l’article 128 del Codi 
de consum de Catalunya
314-04788/11
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients amb pro-
posta de sanció definitiva a persones jurídiques per infracció de l’article 128 del 
Codi de consum de Catalunya
314-04789/11
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients amb pro-
posta de sanció definitiva a entitats sense personalitat jurídica per infracció de l’ar-
ticle 128 del Codi de consum de Catalunya
314-04790/11
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients amb pro-
posta de sanció amb recurs interposat a persones físiques per infracció de l’article 
128 del Codi de consum de Catalunya
314-04791/11
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients amb pro-
posta de sanció amb recurs interposat a persones jurídiques per infracció de l’article 
128 del Codi de consum de Catalunya
314-04792/11
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients amb pro-
posta de sanció amb recurs interposat a entitats sense personalitat jurídica per in-
fracció de l’article 128 del Codi de consum de Catalunya
314-04793/11
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients amb pro-
posta de sanció pagada voluntàriament a persones físiques per infracció de l’article 
128 del Codi de consum de Catalunya
314-04794/11
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients amb pro-
posta de sanció pagada voluntàriament a persones jurídiques per infracció de l’ar-
ticle 128 del Codi de consum de Catalunya
314-04795/11
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients amb pro-
posta de sanció pagada voluntàriament a entitats sense personalitat jurídica per 
infracció de l’article 128 del Codi de consum de Catalunya
314-04796/11
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients amb pro-
posta de sanció en fase de constrenyiment o execució a persones físiques per in-
fracció de l’article 128 del Codi de consum de Catalunya
314-04797/11
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients amb pro-
posta de sanció en fase de constrenyiment o execució a persones jurídiques per 
infracció de l’article 128 del Codi de consum de Catalunya
314-04798/11
Resposta del Govern 29
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients amb pro-
posta de sanció en fase de constrenyiment o execució a entitats sense personalitat 
jurídica per infracció de l’article 128 del Codi de consum de Catalunya
314-04799/11
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients amb pro-
posta de sanció amb recurs contenciós administratiu a persones físiques per infrac-
ció de l’article 128 del Codi de consum de Catalunya
314-04800/11
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients amb pro-
posta de sanció amb recurs contenciós administratiu a persones jurídiques per in-
fracció de l’article 128 del Codi de consum de Catalunya
314-04801/11
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients amb pro-
posta de sanció amb recurs contenciós administratiu a entitats sense personalitat 
jurídica per infracció de l’article 128 del Codi de consum de Catalunya
314-04802/11
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients sanciona-
dors que han comportat l’ús de serveis jurídics externs per infracció de l’article 128 
del Codi de consum de Catalunya
314-04803/11
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els preus dels bitllets d’autobús 
entre Almacelles i Barcelona i entre Lleida i Barcelona
314-04935/11
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els preus dels bitllets de tren entre 
Girona i Barcelona i entre Lleida i Barcelona
314-04936/11
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mitjans de comunicació en què 
s’ha fet promoció de l’aranès els darrers tres anys
314-05153/11
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds de media-
ció fetes pels jutges de família a la província de Barcelona el 2015
314-05358/11
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds de me-
diació fetes pels jutges de família a la província de Girona el 2015
314-05359/11
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds de media-
ció fetes pels jutges de família a la província de Lleida el 2015
314-05360/11
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds de me-
diació fetes pels jutges de família a la província de Tarragona el 2015
314-05361/11
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de parelles que van as-
sistir a les mediacions derivades dels jutjats de família el 2015
314-05362/11
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients de media-
ció derivats dels jutjats de família que van acabar en acord el 2015
314-05363/11
Resposta del Govern 35
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients de media-
ció acabats en acord dels quals s’ha demanat la modificació de la sentència el 2015
314-05364/11
Resposta del Govern 36

3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la valoració dels anys 
de gestió local de l’Escola Intermunicipal del Penedès
311-00270/11
Anunci: Alícia Romero Llano, del GP SOC 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el comunicat de la 
Mancomunitat de Municipis de l’Alt Penedès al Govern per a cedir l’Escola Intermu-
nicipal del Penedès a la Generalitat
311-00271/11
Anunci: Alícia Romero Llano, del GP SOC 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les converses entre la 
Mancomunitat de Municipis de l’Alt Penedès i el Govern per a canviar la titularitat 
de l’Escola Intermunicipal del Penedès
311-00272/11
Anunci: Alícia Romero Llano, del GP SOC 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’ensenyament del cas-
tellà en el sistema educatiu
311-00273/11
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP C’s 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’ensenyament en cas-
tellà dins el segon cicle d’educació infantil
311-00274/11
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP C’s 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de centres 
d’educació primària i secundària que imparteixen matèries no lingüístiques en castellà
311-00275/11
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP C’s 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de centres 
d’educació primària i secundària que imparteixen matèries no lingüístiques en anglès
311-00276/11
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP C’s 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el model català d’apli-
cació del Marc europeu comú de referència per a les llengües
311-00277/11
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP C’s 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’ensenyament de com-
petències lingüístiques en català i en castellà
311-00278/11
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP C’s 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’aplicació al sistema 
educatiu del model definit pel Marc europeu comú de referència per a les llengües
311-00279/11
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP C’s 41

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres de formació d’adults 
integrats al Programa operatiu regional de Catalunya del Fons social europeu
314-05756/11
Formulació: Mireia Boya e Busquet, juntament amb un altre diputat del GP CUP-CC 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals els Mossos 
d’Esquadra no van actuar contra un homòfob de Mataró
314-05757/11
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, juntament amb una altra diputada del GP CSP 42
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació del Pla especial de pro-
tecció del medi natural i del paisatge del delta del Llobregat
314-05758/11
Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis relatius a la modificació 
de la delimitació de la zona de protecció especial per als ocells del delta del Llobregat
314-05759/11
Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’efecte de l’aprovació del Pla di-
rector urbanístic d’àmbits d’activitat econòmica del delta del Llobregat a les zones 
de protecció especial per als ocells i els llocs d’importància comunitària de la Xarxa 
Natura 2000 de Gavà, Sant Boi i Viladecans
314-05760/11
Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’efecte de l’aprovació del Pla di-
rector urbanístic d’àmbits d’activitat econòmica del delta del Llobregat als connec-
tors ecològics del massís del Garraf, les muntanyes de l’Ordal i la franja litoral i les 
rieres del Canyars i de Sant Climent, a Gavà, Sant Boi i Viladecans
314-05761/11
Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què va tenir coneixement 
de les amenaces al col·lectiu LGBTI a les xarxes socials
314-05762/11
Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP SOC 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme contra 
les amenaces al col·lectiu LGBTI a les xarxes socials
314-05763/11
Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP SOC 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a garantir la 
seguretat del col·lectiu LGBTI
314-05764/11
Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP SOC 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un protocol d’ac-
tuació específic per al cas de les amenaces al col·lectiu LGBTI a les xarxes socials
314-05765/11
Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP SOC 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració i la coordinació en-
tre l’òrgan coordinador i el Síndic de Greuges, la Fiscalia i altres organismes en el 
cas de les amenaces al col·lectiu LGBTI
314-05766/11
Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP SOC 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de prevenció perquè 
el col·lectiu LGBTI no pateixi discriminació múltiple
314-05767/11
Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP SOC 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’inici, la instrucció i la resolució 
dels expedients sancionadors contra homòfobs en l’àmbit de competència de l’Ad-
ministració de la Generalitat
314-05768/11
Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP SOC 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures dutes a terme per 
evitar la difusió a les xarxes socials de les amenaces que va reiterar un homòfob 
contra el col·lectiu LGBTI
314-05769/11
Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP SOC 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la sol·licitud a la Generalitat de l’eli-
minació o el canvi d’horari d’un autobús de l’empresa Hispano Igualadina - Monbús 
de la línia entre Barcelona i Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
314-05770/11
Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP 49
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la sol·licitud a l’Ajuntament de Vila-
franca del Penedès (Alt Penedès) d’un informe per a autoritzar la reducció del servei 
d’autobusos de la línia entre Barcelona i Vilafranca del Penedès de l’empresa His-
pano Igualadina - Monbús
314-05771/11
Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos destinats a l’Agència de 
Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca per a organitzar l’acte «Esdevenir un Estat»
314-05772/11
Formulació: Joan Giner Miguélez, del GP CSP 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la pertinència que l’Agència de 
Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca organitzi actes com «Esdevenir un Estat»
314-05773/11
Formulació: Joan Giner Miguélez, del GP CSP 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no hi havia 
cap representant de les universitats públiques a l’acte «Esdevenir un Estat»
314-05774/11
Formulació: Joan Giner Miguélez, del GP CSP 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conveniència que l’Agència de 
Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca organitzés actes amb relació a la gratuïtat 
de les matrícules
314-05775/11
Formulació: Joan Giner Miguélez, del GP CSP 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el Pla anual 
de cooperació al desenvolupament per al 2016 no tracta les desigualtats de gènere
314-05776/11
Formulació: Gemma Lienas Massot, del GP CSP 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el Pla anual 
de cooperació al desenvolupament per al 2016 no menciona els drets humans de 
les dones ni la vulneració de què són objecte en els països empobrits
314-05777/11
Formulació: Gemma Lienas Massot, del GP CSP 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el Pla anual 
de cooperació al desenvolupament per al 2016 està escrit en gènere masculí
314-05778/11
Formulació: Gemma Lienas Massot, del GP CSP 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el Pla anual 
de cooperació al desenvolupament per al 2016 no presenta les dones com a impul-
sores dels canvis en la política de cooperació
314-05779/11
Formulació: Gemma Lienas Massot, del GP CSP 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el Pla anual 
de cooperació al desenvolupament per al 2016 invisibilitza els drets humans de les 
dones, la Convenció Sobre totes les Formes de Discriminació contra la Dona (Cedaw) 
i la Resolució 1325 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides
314-05780/11
Formulació: Gemma Lienas Massot, del GP CSP 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el Pla anual 
de cooperació al desenvolupament per al 2016 no menciona els objectius 3 i 5 dels 
Objectius de Desenvolupament Sostenible
314-05781/11
Formulació: Gemma Lienas Massot, del GP CSP 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el Pla anual de 
cooperació al desenvolupament per al 2016 no incorpora la perspectiva de gènere
314-05782/11
Formulació: Gemma Lienas Massot, del GP CSP 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals la introducció 
del Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2016 no menciona la defensa 
dels drets humans de les dones ni els drets col·lectius dels pobles
314-05783/11
Formulació: Gemma Lienas Massot, del GP CSP 55
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el Pla anual 
de cooperació al desenvolupament per al 2016 tracta la igualtat de gènere com un 
tema sectorial
314-05784/11
Formulació: Gemma Lienas Massot, del GP CSP 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris del concurs d’adjudica-
ció del centre de promoció del patrimoni cultural català del Palau Moja
314-05785/11
Formulació: Gemma Lienas Massot, del GP CSP 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat d’obrir un expedient 
de consum per la manca de cartes i menús en català al centre de promoció del pa-
trimoni cultural català del Palau Moja
314-05786/11
Formulació: Gemma Lienas Massot, del GP CSP 56

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 Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les retrans-
missions esportives
322-00064/11
Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s 57

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la cobertura 
mediàtica en campanya electoral
322-00065/11
Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s 57

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la política 
de personal
322-00066/11
Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s 58

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els sous dels 
alts càrrecs de la Corporació
322-00067/11
Anunci: Marta Ribas Frías, del GP CSP 58

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les dades 
d’audiència dels canals de la Corporació
322-00068/11
Anunci: David Pérez Ibáñez, del GP SOC 59

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les perspec-
tives d’audiència dels canals de la Corporació
322-00069/11
Anunci: David Pérez Ibáñez, del GP SOC 59

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les bases 
i necessitats de despesa i les previsions d’ingressos de l’avantprojecte de pressu-
post per al 2017
322-00070/11
Anunci: Jordi Cuminal i Roquet, del GP JS 60

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la cobertura 
de la manifestació de l’Onze de Setembre
322-00071/11
Anunci: Jordi Cuminal i Roquet, del GP JS 60

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’absolució del 
treballador acusat de filtrar dades dels treballadors de la Corporació
322-00072/11
Anunci: Sergi Sabrià i Benito, del GP JS 61
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la política 
retributiva a la Corporació
322-00073/11
Anunci: Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC 61

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre les audiències de Televisió de Catalunya
323-00044/11
Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s 62

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre l’estratègia per a recuperar audiència
323-00045/11
Anunci: Marta Ribas Frías, del GP CSP 62

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre les dades d’audiència
323-00046/11
Anunci: Jordi Cuminal i Roquet, del GP JS 62

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la programació de la nova temporada
323-00047/11
Anunci: Jordi Cuminal i Roquet, del GP JS 63

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre la 
programació de la nova temporada
323-00048/11
Anunci: Jordi Cuminal i Roquet, del GP JS 63

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la presència de dones a la graella de Televisió de Catalunya
323-00049/11
Anunci: Sergi Sabrià i Benito, del GP JS 64

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre la 
presència de dones a la graella de Catalunya Ràdio
323-00050/11
Anunci: Sergi Sabrià i Benito, del GP JS 64

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre les 
expectatives de la proposta multiplataforma El club de la mitjanit
323-00051/11
Anunci: Sergi Sabrià i Benito, del GP JS 65

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre els projectes en l’àmbit digital
323-00052/11
Anunci: Sergi Sabrià i Benito, del GP JS 65

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la neutralitat política en la programació
323-00053/11
Anunci: Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC 65

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la corresponsalia a la Catalunya Nord
323-00054/11
Anunci: Mireia Boya e Busquet, juntament amb un altre diputat del GP CUP-CC 66
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els alts càrrecs i el 
personal eventual del Govern de la desena legislatura que mantenen 
una vinculació laboral amb el Govern actual
314-04674/11

Proponent: Alícia Romero Llano, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35144 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-04674/11 us in-
formo del següent: 

La relació d’alts càrrecs i personal eventual de l’anterior Govern (fins el 10 de 
gener de 2016) que actualment, canviant el seu lloc de treball, manté alguna vin-
culació laboral amb l’administració de la Generalitat o ocupa algun càrrec directiu 
del sector públic, és la que consta a l’annex que s’adjunta amb aquesta resposta par-
lamentària.

Barcelona, 5 de setembre de 2016
Meritxell Borràs i Solé, consellera de Governació, Administracions Públiques 

i Habitatge

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les deficiències 
observades en l’emplenament de les llicències d’operadors i 
servidors del Servei de Coordinació d’Activitats Radioactives de la 
Generalitat
314-04711/11

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35278 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramita-
ció 314-04711/11, conjuntament amb les número de tramitació 314-04712/11 a 
314-04720/11.

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 in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Des de 1987 totes les llicències d’instal·lacions radioactives de Catalunya estan 
registrades i gestionades mitjançant la base de dades del Servei de Coordinació 
d’Activitats Radioactives (SCAR). Aquestes dades eren traspassades periòdicament 
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a la base de dades de llicències del CSN mitjançant un procés telemàtic però, des de 
fa uns exercicis, el CSN va expressar el seu desig de que les dades s’incorporessin 
directament a la base central del CSN, per sobre de la base de dades a Catalunya.

Tot i això, ja a l’any 2010 es fa referència al fet que la Generalitat de Catalunya 
treballi amb la seva pròpia base de dades independent de la del CSN, però l’SCAR 
sempre ha aportat la informació a la base de dades del CSN i per tant mai no hi ha 
hagut una deficiència de dades.

Actualment, en espera d’una solució informàtica per part del CSN per evitar la 
duplicació de dades, les dades s’incorporen tant a la base de dades catalana com a 
la del CSN.

D’acord amb això, no s’ha fet cas omís de les auditories del SCAR, no hi ha cap 
incorrecta complimentació real de la base de dades de llicències que afecti a la se-
guretat i, per tant, no hi ha deficiències reals. La coordinació de les bases de dades 
està actualment solucionada i així ho manifesta el CSN a l’acta de la Comissió Mix-
ta de data 7 de juny de 2016.

Amb relació a les reunions de la Comissió Mixta CSN - Generalitat, des de 2012 
se n’han celebrat 5, ja que la periodicitat és anual. En aquestes reunions, per part de 
la Generalitat hi assisteixen el director general d’Energia, Mines i Seguretat Indus-
trial, el subdirector general de Mines i Protecció Radiològica i el cap del Servei de 
Coordinació d’Activitats Radioactives.

Barcelona, 5 de setembre de 2016
Jordi Baiget i Cantons , conseller d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la primera reunió de 
la Comissió Mixta Consell de Seguretat Nuclear - Acord de Comanda 
de Funcions a Catalunya amb el Servei de Coordinació d’Activitats 
Radioactives de la Generalitat en què es van posar de manifest les 
deficiències en les llicències d’operadors i servidors d’instal·lacions 
radioactives
314-04712/11

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35278 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04711/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
reunions de la Comissió Mixta Consell de Seguretat Nuclear - Acord 
de Comanda de Funcions a Catalunya i el Servei de Coordinació 
d’Activitats Radioactives de la Generalitat del 2012 ençà
314-04713/11

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35278 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04711/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els representants 
del Servei de Coordinació d’Activitats Radioactives de la Generalitat 
que formen part de la Comissió Mixta Consell de Seguretat Nuclear - 
Acord de Comanda de Funcions a Catalunya
314-04714/11

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35278 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04711/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per les 
quals no ha tingut en compte les auditories del Servei de Coordinació 
d’Activitats Radioactives de la Generalitat
314-04715/11

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35278 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04711/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les deficiències a 
què es refereixen les auditories del Servei de Coordinació d’Activitats 
Radioactives de la Generalitat
314-04716/11

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35278 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04711/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el risc que assumeix 
quan no esmena les deficiències observades en les auditories del 
Servei de Coordinació d’Activitats Radioactives de la Generalitat
314-04717/11

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35278 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04711/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’esmena de les 
deficiències observades en les auditories del Servei de Coordinació 
d’Activitats Radioactives de la Generalitat
314-04718/11

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35278 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04711/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actualització del 
registre de les llicències d’operadors i supervisors d’instal·lacions 
radioactives
314-04719/11

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35278 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04711/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la responsabilitat 
del Servei de Coordinació d’Activitats Radioactives de la Generalitat 
per no tenir actualitzat el registre de les llicències d’operadors i 
supervisors d’instal·lacions radioactives
314-04720/11

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35278 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04711/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els productes 
cremats en una de les torxes del polígon químic nord de Tarragona el 
23 de maig de 2016
314-04721/11

Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb dos altres diputats del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35279 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

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

nya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramita-
ció 314-04721/11, conjuntament amb les número de tramitació 314-04722/11, 
314-04723/11, 314-04729/11 i 314-04731/11.

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 



BOPC 212
16 de setembre de 2016

1.25.15. Preguntes per escrit 15 

conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Primerament cal destacar que les torxes són un dels elements de seguretat acti-
va fonamentals de les unitats de procés químic i han d’estar enceses sempre que el 
procés contingui gasos hidrocarburs, donat que han de poder respondre en qualse-
vol moment.

El vapor de recolzament a les torxes s’utilitza al cremador d’aquestes a fi de crear 
un efecte venturi sobre la flama, per aportar el mateix cabal d’aire a la combustió i 
reduir la formació de fum.

Així, cada cop que es produeix una parada total o parcial d’una unitat, la com-
posició de les corrents (són gasos o gasos liquats) a cada secció de la planta resta 
alterada i no és possible que avancin a la següent secció. Atès que els fluxos de ga-
sos no es poden aturar de forma immediata a cada secció, ja que tendeixen a estar 
a altes pressions i temperatures, resulta imprescindible evacuar-los a un lloc segur, 
com ara les torxes.

Aquestes torxes es fan servir per tractar de forma segura els gasos inflamables 
continguts a les unitats quan aquestes es preparen per les aturades programades, o 
bé durant la posada en marxa. En aquest cas, es fan servir per tractar els corrents 
d’una secció de la unitat fins que arriben a la qualitat requerida per avançar a la 
següent secció i fins que tots els productes compleixin la qualitat necessària per al 
seu enviament als clients o per a l’emmagatzematge final. D’aquets manera, el pro-
cés es pot operar amb seguretat.

Pel que fa a la seguretat industrial, la Llei 9/2014, de seguretat industrial, es-
tableix els mecanismes de control perquè les empreses compleixin amb el que 
estableixen els reglaments vigents. Així, empreses acreditades s’encarreguen, per 
una banda, de fer les supervisions bàsiques establertes i, per una altra, de les au-
ditories anuals necessàries en el cas de les empreses Seveso, sotmeses a la Di-
rectiva 2012/18/UE del Parlament Europeu i del Consell de 4 de juliol de 2012, 
sobre accidents greus. Addicionalment, el Govern realitza les inspeccions neces-
sàries en qualsevol dels àmbits de la seva competència (indústria, treball, medi 
ambient, etc).

Pel que fa a la tipologia dels productes cremats per la torxa de la planta d’olefi-
nes de Repsol Petróleo el 23 de maig de 2016 van ser, en percentatge de volum: etilè 
(32%), metà (31%), hidrogen (13%), propilè (13%), età (5%), butens (5%), propà (1%) 
i pentans i superiors (1%).

La causa de l’incident va ser la falta d’alimentació elèctrica al sistema de control 
distribuït que governa el funcionament dels compressors d’aire d’instrumentació a 
Repsol Petróleo, per una maniobra errònia durant l’execució d’uns treballs de man-
teniment preventiu rutinari que s’estaven realitzant en aquest sistema.

Com a conseqüència d’aquesta errada, el sistema de seguretat d’aquests equips, 
que actua protegint-los i parant-los per baixa pressió, es va activar. De forma se-
qüencial, actuen els sistemes d’enclavament de seguretat de la resta d’unitats que 
depenen d’aquest sistema d’aire d’instruments i també paren. D’aquesta manera, els 
gasos de procés són evacuats a les torxes respectives.

Quant a la durada de gasos enviats a la torxa, s’estima que va ser d’unes 31 ho-
res, entre les 10: 45 h del dia 23 i les 5:00 h del dia 25, si bé només les 2 primeres 
hores de l’incident no es va poder acompanyar la combustió a la torxa amb vapor, 
generat per la unitat Cogeneració II, fet que va provocar un fum concentrat i visible. 
Paral·lelament, a aquesta unitat s’havia activat també el seu sistema d’enclavament 
de seguretat per baixa pressió d’aire d’instruments, que actua i atura els seus equips, 
fet que va provocar que es deixés de produir vapor de molt alta pressió.

Finalment, d’acord amb la informació que consta al Departament d’Empresa i 
Coneixement, el 8 d’octubre de 2015 va tenir lloc un incident a la planta d’etilè titu-
laritat de Dow Chemical Ibèrica, SL, situada al polígon nord de la Pobla de Mafu-
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met, en el qual va tenir lloc una fuita d’etilè com a conseqüència d’una vàlvula fora 
d’especificacions. Aquest fet va ser totalment diferent a l’ocorregut el 23 de maig de 
2016 a la planta de Repsol Petróleo.

Barcelona, 5 de setembre de 2016
Jordi Baiget i Cantons , conseller d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la causa de la flama 
en una de les torxes del polígon químic nord de Tarragona el 23 de 
maig de 2016
314-04722/11

Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb dos altres diputats del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35279 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04721/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la durada de la 
flama en una de les torxes del polígon químic nord de Tarragona el 
23 de maig de 2016
314-04723/11

Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb dos altres diputats del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35279 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04721/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que 
prenen les empreses per a impedir que es repeteixin episodis com 
el de la flama en una de les torxes del polígon químic nord de 
Tarragona el 23 de maig de 2016
314-04729/11

Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb dos altres diputats del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35279 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04721/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possible 
coincidència de causes i característiques entre les flames del 8 
d’octubre de 2015 i les del 23 de maig de 2016 a les torxes del 
polígon químic nord de Tarragona
314-04731/11

Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb dos altres diputats del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35279 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04721/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
per a evitar incidents a les plantes d’olefines del polígon Nord de 
Tarragona
314-04744/11

Proponent: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35280 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-04744/11, conjuntament amb la número de tramitació 314-04747/11.

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 in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Per una banda, al Departament d’Empresa i Coneixement (DEC) li correspon 
exercir el control del compliment, per part del titular, de les obligacions que esta-
bleixen les reglamentacions tècniques de seguretat industrial, així com també ex-
treure conclusions dels incidents per tal de proposar millores en el futur.

Les actuacions dutes a terme pel DEC a través dels Serveis Territorials d’Em-
presa i Coneixement a Tarragona, competents per raó territorial en aquesta matèria, 
han estat les següents:

– 23.5.2016: obertura de l’expedient de provisió per instruir diligències prelimi-
nars (referència E02/2016).

– 24.5.2016: a les 15: 18 h, nova notificació d’incident menor del CECAT de po-
sada en marxa de la planta.

– 25.5.2016: visita de comprovació tècnica a la planta, comprovació i corrobora-
ció dels fets, amb aixecament de l’informe intern corresponent.

– 27.5.2016: requeriment a Repsol Petróleo de l’informe preceptiu.
– 27.5.2016: recepció de l’informe emès per Repsol Petróleo «Informe incidente 

emisiones de humo por antorcha 23/05/2016» amb data del 27.5.2016.
– 2.6.2016: es requereix a Repsol Petróleo que l’anterior document estigui signat 

de forma fefaent.
– 7.6.2016: es rep l’esmentat document signat pel representant legal de Repsol 

Petróleo.
– 7.6.2016: sol·licitud de requeriments a Repsol Petróleo d’ampliació i aclari-

ments de la informació exposada en el document anterior.
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– 15.6.2016: registrada la resposta per part de Repsol Petróleo als requeriments 
demanats.

– 16.6.2016: reunió de treball sobre els fets ocorreguts, als serveis territorials, 
entre el personal tècnic responsable de Repsol Petróleo i aquesta unitat.

Posteriorment, el 5 de juliol de 2016 es va dur a terme una reunió amb el per-
sonal directiu i tècnic de l’empresa i els directors generals i directors dels serveis 
territorials dels diferents departaments de la Generalitat afectats (Protecció Civil; 
Energia, Mines i Seguretat Industrial; Salut i Qualitat Ambiental) per tractar de mi-
llorar els canals d’informació de cara a incidents en el futur, i s’ha creat un grup de 
treball interdepartamental amb aquesta finalitat.

En aquests moments s’estan elaborant els documents següents:
– Proposta de millora del model de notificacions actual (annex al conveni entre 

l’AEQT i el Departament d’Interior), recollint les demandes dels membres del grup 
i algun canvi complementari.

– Proposta de protocol de comunicacions inicials del CECAT als organismes de 
la Generalitat en cas d’incident menor a l’AEQT. En aquests moments, el Departa-
ment d’Interior està recollint les aportacions dels diferents departaments implicats 
per tal d’elaborar les versions definitives.

Totes aquestes actuacions, així com les investigacions en curs obertes amb l’ex-
pedient informatiu, han servit per determinar possibles millores de cara al futur.

Per altra banda, el disseny convencional d’elements de seguretat basat en torxes 
en plantes de procés químic és considerat, a nivell mundial, com una «millor tècni-
ca disponible» (MTD).

Barcelona, 6 de setembre de 2016
Jordi Baiget i Cantons , conseller d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mètodes per a 
eliminar els excedents d’etilè
314-04747/11

Proponent: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35280 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04744/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons que 
justifiquen la contractació de la coordinadora de Recursos i Serveis 
del Consorci per a la Normalització Lingüística
314-04755/11

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35283 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

Tram. 314-04755/11 a 314-04760/11

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

talunya i atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un ma-
teix assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és 
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objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera 
conjunta.

Els criteris han estat fonamentalment dos: la valoració de la seva trajectòria pro-
fessional i l’aprofitament de recursos humans existents en el marc de contenció de 
la despesa pressupostària.

Quant a la seva trajectòria professional, la senyora Pilar Pifarré presenta un per-
fil professional totalment adient a les funcions pròpies del lloc de treball, ja que té 
experiència professional en els següents àmbits:

– Direcció general, gerència i Consells d’Administració.
– Planificació, gestió estratègica i direcció de projectes.
– Direcció de recursos humans, econòmica i financera.
– Perfil relacional i gestió de la comunicació
– Direcció global d’organitzacions.
– Disseny i implantació de¡ processos d’organització.
– Experiència en selecció, reconversió, formació i avaluació de RRHH.
– Experiència en gestió i execució pressupostària.
– Experiència en creació d’empreses i altres institucions.
– Desenvolupament i gestió d’equips.
– Negociació amb sindicats, representants de personal i de patronals, proveïdors 

i administracions públiques.
– Experiència en logística i gestió d’inversions.
Aquesta experiència ha estat assolida per la tipologia de llocs de comandament 

ocupats com a funcionària del cos superior de la Generalitat de Catalunya, com per 
l’ocupació de diversos alts càrrecs en les administracions públiques catalanes.

Quant a la seva formació, la senyora Pifarré és llicenciada en Filosofia i Ciències 
de l’Educació (Universitat de Barcelona, 1979), amb un Màster de funció gerencial 
a les administracions públiques (ESADE, 1997), Programa d’estratègies d’innovació 
i lideratge (IESE, 2002) i Postgrau de Lideratge Femení (ESCI, Universitat Pompeu 
Fabra, 2007).

D’altra banda, en el marc de l’aprofitament dels recursos humans existents, el 
Departament de Cultura va signar un conveni interadministratiu amb el Consorci, 
tal com preveu la disposició vint-i-sisena, del text únic de la Llei de la Funció Pú-
blica de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, per la qual cosa aquesta 
col·laboració no suposa un increment en l’estructura dels llocs de treball de l’Admi-
nistració, ni del seu sector públic, ja que la senyora Pifarré, funcionària de carrera 
en el Departament de Cultura, com a persona experta i òptima per canalitzar la col-
laboració d’ambdues entitats, passa a prestar el seus serveis al Consorci mitjançant 
la signatura de l’esmentat conveni.

La missió del lloc de treball del coordinador/a de Recursos i Serveis del Consorci 
per a la Normalització Lingüística (CPNL) és coordinar l’execució de les tasques eco-
nòmiques i administratives del Consorci, en el marc de les polítiques públiques cap a la 
millora i racionalització del sector públic i d’acord amb les línies estratègiques marca-
des pels seus òrgans de govern, per facilitar la consecució dels objectius del Consorci.

En la sessió de data 20 d’abril de 2016, el Consell d’Administració del Consorci 
va acordar la creació d’aquest lloc de treball, d’acord amb la potestat que li confe-
reix l’article 21.6 del Conveni Col·lectiu de treball del Consorci, (codi de conveni 
núm. 7900762) que determina els llocs de comandament i superior responsabilitat 
del consorci.

Aquest acord va ser pres un cop finalitzats els tràmits normatius corresponents 
com és l’informe favorable conjunt de les DG de Pressupostos i de la DG de la Fun-
ció Pública, en concordança amb l’article 27.4 de Llei 2/2015 d’11 de març de Pres-
supostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015.

La creació d’aquest lloc respon a la necessitat de donar resposta a les noves exi-
gències socials de promocionar la cultura catalana, i alhora reforçar la governança 
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del Consorci, ja que és la institució de referència en la prestació del servei públic de 
promoció de la cultura catalana.

Amb la creació d’aquest lloc de treball, el Departament de Cultura vol donar un 
impuls al CPNL per millorar de la gestió interna dels serveis i dels recursos humans 
de l’entitat, per fomentar la promoció de la llengua catalana i assolir un nivell d’ex-
cel·lència en aquest àmbit, mitjançant l’eficàcia i l’eficiència en l’organització que 
permeti en definitiva, una millora en l’accés al coneixement i alhora potenciar l’ús 
del català en tots els àmbits en què la llengua es trobi minoritzada, donant-li el su-
port d’un professional de l’àmbit de la cultura referent en el sector. Aquest projecte, 
descrit al programa pressupostari 451 de la Llei 2/2015, de l’11 de març, de pres-
supostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, tindrà una durada de 2 anys, 
d’acord amb la legislació laboral d’aplicació.

Pel que fa als costos socials i salarials de la contractació de la senyora Pifarré, 
s’especifiquen en el següent quadre. Els costos de seguretat social són el correspo-
nents al personal laboral, d’acord amb la normativa actual de la seguretat social.

Coordinadora de recursos i serveis del Consorci de Normalització Lingüística
Sra. Pilar Pifarré Matas

Retribucions   Imports Mensualitats Total

Sou base 1.549,85 € 14 21.697,90 €
Complement específic (compl. de 
conveni) 1.554,22 € 12 18.650,64 €

Complement de responsabilitat (compl. 
de conveni) 1.026,24 € 12 12.314,88 €
Complement de dedicació i polivalència 
(compl. de conveni) 293,09 € 12 3.517,08 €
Complement de coordinació 
(complement fora de conveni) 2.101,25 € 12 25.214,95 €

Retribucions salarials 81.395,45 €

Cost Seguretat Social

Base cotització Cost empresa (30,90%) 12 mensualitats

3.642,00 € 1.125,38 €    13.504,54 €

Total cost salarial i Seguretat Social                                       94.899,99 €

Barcelona, 7 de setembre de 2016
Santi Vila i Vicente, conseller de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris 
d’idoneïtat per a contractar la coordinadora de Recursos i Serveis 
del Consorci per a la Normalització Lingüística
314-04756/11

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35283 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04755/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’experiència 
professional de la coordinadora de Recursos i Serveis del Consorci 
per a la Normalització Lingüística
314-04757/11

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35283 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04755/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les funcions 
de la coordinadora de Recursos i Serveis del Consorci per a la 
Normalització Lingüística
314-04758/11

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35283 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04755/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els costos socials i 
salarials de la contractació de la coordinadora de Recursos i Serveis 
del Consorci per a la Normalització Lingüística
314-04759/11

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35283 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04755/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de creació 
del lloc de coordinador de Recursos i Serveis del Consorci per a la 
Normalització Lingüística
314-04760/11

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35283 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04755/11.



BOPC 212
16 de setembre de 2016

1.25.15. Preguntes per escrit 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’expedients informatius a persones físiques per infracció de l’article 
128 del Codi de consum de Catalunya
314-04775/11

Proponent: Joan García González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35281 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-04775/11, conjuntament amb les número de tramitació de la 314-04776/11 a la 
314-04783/11 i de la 314-04785/11 a la 314-04803/11.

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 in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

El Codi de consum de Catalunya (Llei 22/2010, del 20 de juliol) estableix la pro-
tecció dels drets i els interessos lingüístics de les persones consumidores i tipifica 
com a infracció vulnerar els drets lingüístics de les persones consumidores o incom-
plir les obligacions en matèria lingüística que estableix la normativa (article 331-6). 
Concretament, l’article 128 estableix la informació que les persones consumidores 
tenen dret a rebre en català

Pel que fa a les infraccions relacionades amb l’article 128, el Govern té dades 
analitzables informàticament a patir de l’1 de gener de 2014, mitjançant el sistema 
informàtic de l’Agència Catalana del Consum. Alhora, les dades sobre els requeri-
ments s’extreuen dels informes anuals de la Campanya de control dels requisits dels 
establiments i, per tant, les facilitades corresponen a 2014 i 2015.

Les dades següents fan referència als expedients per vulneració de l’article 128 
del Codi de consum de Catalunya i s’ha de tenir en compte que el Govern els incoa 
en els casos d’empreses que han comès una infracció a Catalunya amb independèn-
cia d’on tinguin l’adreça social (que pot ser fora de Catalunya).

D’acord amb això, entre l’1 de gener de 2014 i el 30 de juny de 2016, el Govern 
va incoar 229 expedients informatius per infraccions de l’article 128 del Codi de 
consum de Catalunya. D’aquests, 74 van ser a persones físiques, totes amb adreça a 
Catalunya; 150 a persones jurídiques, 107 tenien seu social a Catalunya i 43 fora 
de Catalunya, i 5 a entitats sense personalitat jurídica, 4 tenien seu social a Catalu-
nya i 1 fora de Catalunya. Les dades de les persones i entitats amb adreça social a 
Catalunya per sector econòmic i municipi d’actuació es mostren a l’annex 1.

Pel que fa als requeriments per infraccions de l’article 128 del Codi de consum 
de Catalunya, de l’1 de gener de 2014 al 31 de desembre de 2015, el Govern va fer-
ne 941. D’aquests, 412 van ser a persones físiques, totes amb adreça a Catalunya; 
496 a persones jurídiques, 494 tenien seu social a Catalunya i 2 fora de Catalunya, i 
33 a entitats sense personalitat jurídica, totes amb adreça a Catalunya. Les dades de 
les persones i entitats amb adreça social a Catalunya per sector econòmic i municipi 
d’actuació es mostren a l’annex 2.

Quant als expedients sancionadors incoats pel Govern per infraccions de l’article 
128 del Codi de consum de Catalunya, de l’1 de gener de 2014 al 30 de juny de 2016, 
van ser 321. D’aquests, 88 van ser a persones físiques, totes amb adreça a Catalunya; 
219 a persones jurídiques, 165 tenien seu social a Catalunya i 54 fora de Catalunya, i 
14 a entitats sense personalitat jurídica, totes amb adreça a Catalunya. Les dades de 
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les persones i entitats amb adreça social a Catalunya per sector econòmic i municipi 
d’actuació es detallen a l’annex 3.

Pel que fa a les resolucions de sanció dictades pel Govern per infraccions de l’ar-
ticle 128 del Codi de consum de Catalunya, de l’1 de gener de 2014 al 30 de juny 
de 2016, van ser 159 amb un import de 251.250 €, totes de caràcter lleu. D’aquests, 
36 van ser a persones físiques, totes amb adreça a Catalunya, amb un import 
de 24.800 €; 114 a persones jurídiques, 79 tenien seu social a Catalunya, amb un 
import de 93.450 €, i 35 fora de Catalunya, amb un import de 124.400 €, i 9 a enti-
tats sense personalitat jurídica, 8 tenien seu social a Catalunya, amb un import de 
5.600 €, i 1 fora de Catalunya, amb un import de 3.000 €.

En aquest cas, la petició del nombre d’expedients sancionadors amb proposició 
de sanció és respon amb el nombre de resolucions de sanció, ja que la proposta de 
sanció pot no coincidir amb la resolució sanció dictada.

Així, les dades de les persones i entitats amb adreça social a Catalunya per sec-
tor econòmic, municipi d’actuació i import es mostren a l’annex 4.

El nombre d’expedients sancionadors resolts amb recurs presentat davant la ju-
risdicció contenciosa administrativa per infraccions de l’article 128 del Codi de con-
sum de Catalunya, de l’1 de gener de 2014 al 30 de juny de 2016, és 4, els quals en 
aquest moment no podem saber ni el municipi, ni el sector, ni l’entitat jurídica de 
l’afectat.

El recursos contenciosos administratius són conseqüència de les resolucions san-
cionadores fermes en via administrativa, per la qual cosa s’han d’haver resolt els 
recursos d’alçada. Així, sol passar més d’un any des que s’inicia l’expedient sancio-
nador fins que es presenta el recurs contenciós. D’aquí que el nombre de resolucions 
amb recurs sigui baix. A més, com que el tràmit contenciós s’informa manualment 
als registres de l’Agència Catalana del Consum, no tenim dades detallades d’aquests 
expedients.

Quant a les resolucions de sanció dictades pel Govern per infraccions de l’article 
128 del Codi de consum de Catalunya, de l’1 de gener de 2014 al 30 de juny de 2016, 
pagades voluntàriament pel subjecte infractor, van ser 56 amb un import de 110.150 €, 
totes de caràcter lleu. D’aquestes, 6 van ser a persones físiques, totes amb adreça a 
Catalunya, amb un import de 3.500 €; 47 a persones jurídiques, 31 tenien seu social 
a Catalunya, amb un import de 49.950 €, i 16 fora de Catalunya, amb un import de 
54.500 €, i 3 a entitats sense personalitat jurídica, totes amb adreça a Catalunya, 
amb un import de 2.200 €.

Així, les dades de les persones i entitats amb adreça social a Catalunya per sec-
tor econòmic, municipi d’actuació i import es detallen a l’annex 5.

Pel que fa a les resolucions de sanció dictades pel Govern per infraccions de l’ar-
ticle 128 del Codi de consum de Catalunya, de l’1 de gener de 2014 al 30 de juny de 
2016, en què s’ha iniciat la via de constrenyiment contra el subjecte infractor, van 
ser 57 amb un import de 43.300 €, totes de caràcter lleu. D’aquestes, 22 van ser a 
persones físiques, totes amb adreça a Catalunya, amb un import de 15.900 €; 33 a 
persones jurídiques, 30 tenien seu social a Catalunya, amb un import de 23.600 €, i 
3 fora de Catalunya, amb un import de 2.400 €, i 2 a entitats sense personalitat jurí-
dica, totes amb adreça a Catalunya, amb un import de 1.400 €.

Així, les dades de les persones i entitats amb adreça social a Catalunya per sec-
tor econòmic, municipi d’actuació i import es faciliten a l’annex 6.

Dels expedients del període de l’1 de gener de 2014 al 30 de juny de 2016, ac-
tualment no hi ha cap expedient sancionador resolt, amb recurs davant la jurisdicció 
contenciosa administrativa, amb pronunciament judicial estimant parcialment o to-
talment el recurs del recurrent per infraccions de l’article 128 del Codi de consum 
de Catalunya.
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Finalment, el Govern, mitjançant l’Agència Catalana del Consum, no ha requerit 
la prestació de cap servei jurídic extern a l’administració pública relacionat amb les 
infraccions de l’article 128 del Codi de consum de Catalunya.

Barcelona, 5 de setembre de 2016
Jordi Baiget i Cantons , conseller d’Empresa i Coneixement

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 
d’expedients informatius a persones jurídiques per infracció de 
l’article 128 del Codi de consum de Catalunya
314-04776/11

Proponent: Joan García González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35281 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04775/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’expedients informatius a entitats sense personalitat jurídica per 
infracció de l’article 128 del Codi de consum de Catalunya
314-04777/11

Proponent: Joan García González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35281 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04775/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
requeriments a persones físiques per infracció de l’article 128 
del Codi de consum de Catalunya
314-04778/11

Proponent: Joan García González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35281 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04775/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
requeriments a persones jurídiques per infracció de l’article 128 
del Codi de consum de Catalunya
314-04779/11

Proponent: Joan García González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35281 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04775/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
requeriments a entitats sense personalitat jurídica per infracció de 
l’article 128 del Codi de consum de Catalunya
314-04780/11

Proponent: Joan García González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35281 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04775/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’expedients sancionadors a persones físiques per infracció de 
l’article 128 del Codi de consum de Catalunya
314-04781/11

Proponent: Joan García González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35281 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04775/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’expedients sancionadors a persones jurídiques per infracció de 
l’article 128 del Codi de consum de Catalunya
314-04782/11

Proponent: Joan García González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35281 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04775/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’expedients sancionadors a entitats sense personalitat jurídica per 
infracció de l’article 128 del Codi de consum de Catalunya
314-04783/11

Proponent: Joan García González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35281 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04775/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’expedients amb proposta de sanció a persones físiques per 
infracció de l’article 128 del Codi de consum de Catalunya
314-04785/11

Proponent: Joan García González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35281 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04775/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’expedients amb proposta de sanció a persones jurídiques per 
infracció de l’article 128 del Codi de consum de Catalunya
314-04786/11

Proponent: Joan García González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35281 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04775/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’expedients amb proposta de sanció a entitats sense personalitat 
jurídica per infracció de l’article 128 del Codi de consum de 
Catalunya
314-04787/11

Proponent: Joan García González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35281 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04775/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’expedients amb proposta de sanció definitiva a persones físiques 
per infracció de l’article 128 del Codi de consum de Catalunya
314-04788/11

Proponent: Joan García González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35281 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04775/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’expedients amb proposta de sanció definitiva a persones jurídiques 
per infracció de l’article 128 del Codi de consum de Catalunya
314-04789/11

Proponent: Joan García González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35281 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04775/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’expedients amb proposta de sanció definitiva a entitats sense 
personalitat jurídica per infracció de l’article 128 del Codi de consum 
de Catalunya
314-04790/11

Proponent: Joan García González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35281 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04775/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’expedients amb proposta de sanció amb recurs interposat a 
persones físiques per infracció de l’article 128 del Codi de consum 
de Catalunya
314-04791/11

Proponent: Joan García González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35281 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04775/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’expedients amb proposta de sanció amb recurs interposat a 
persones jurídiques per infracció de l’article 128 del Codi de consum 
de Catalunya
314-04792/11

Proponent: Joan García González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35281 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04775/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’expedients amb proposta de sanció amb recurs interposat a 
entitats sense personalitat jurídica per infracció de l’article 128 
del Codi de consum de Catalunya
314-04793/11

Proponent: Joan García González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35281 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04775/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’expedients amb proposta de sanció pagada voluntàriament a 
persones físiques per infracció de l’article 128 del Codi de consum 
de Catalunya
314-04794/11

Proponent: Joan García González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35281 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04775/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’expedients amb proposta de sanció pagada voluntàriament a 
persones jurídiques per infracció de l’article 128 del Codi de consum 
de Catalunya
314-04795/11

Proponent: Joan García González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35281 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04775/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’expedients amb proposta de sanció pagada voluntàriament a 
entitats sense personalitat jurídica per infracció de l’article 128 
del Codi de consum de Catalunya
314-04796/11

Proponent: Joan García González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35281 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04775/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’expedients amb proposta de sanció en fase de constrenyiment o 
execució a persones físiques per infracció de l’article 128 del Codi 
de consum de Catalunya
314-04797/11

Proponent: Joan García González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35281 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04775/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’expedients amb proposta de sanció en fase de constrenyiment o 
execució a persones jurídiques per infracció de l’article 128 del Codi 
de consum de Catalunya
314-04798/11

Proponent: Joan García González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35281 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04775/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’expedients amb proposta de sanció en fase de constrenyiment 
o execució a entitats sense personalitat jurídica per infracció de 
l’article 128 del Codi de consum de Catalunya
314-04799/11

Proponent: Joan García González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35281 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04775/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’expedients amb proposta de sanció amb recurs contenciós 
administratiu a persones físiques per infracció de l’article 128 
del Codi de consum de Catalunya
314-04800/11

Proponent: Joan García González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35281 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04775/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’expedients amb proposta de sanció amb recurs contenciós 
administratiu a persones jurídiques per infracció de l’article 128 
del Codi de consum de Catalunya
314-04801/11

Proponent: Joan García González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35281 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04775/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’expedients amb proposta de sanció amb recurs contenciós 
administratiu a entitats sense personalitat jurídica per infracció 
de l’article 128 del Codi de consum de Catalunya
314-04802/11

Proponent: Joan García González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35281 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04775/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’expedients sancionadors que han comportat l’ús de serveis jurídics 
externs per infracció de l’article 128 del Codi de consum 
de Catalunya
314-04803/11

Proponent: Joan García González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35281 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04775/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els preus dels bitllets 
d’autobús entre Almacelles i Barcelona i entre Lleida i Barcelona
314-04935/11

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35289 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-04935/11 us in-
formo del següent:

El preu actual del bitllet d’autobús senzill entre Lleida i Barcelona és de 21,70 €. 
El preu és el resultat d’aplicar la tarifa de la concessió establerta en el moment de la 
seva adjudicació pel quilometratge realitzat.

Tanmateix, el Departament de Territori i Sostenibilitat va posar en funcionament 
en aquest servei una targeta multiviatge T-10/120 Barcelona - el Segrià a un preu de 
90 €, és a dir, a 9 € per viatge.

Barcelona, 7 de setembre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els preus dels 
bitllets de tren entre Girona i Barcelona i entre Lleida i Barcelona
314-04936/11

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35290 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-04936/11 us in-
formo del següent:

Les tarifes per a tots els serveis de la xarxa de servei regional de Rodalies de Ca-
talunya varien en funció de la franja quilomètrica. El tram entre Barcelona-Girona 
es troba entre els 101 i 110 km i Barcelona-Lleida entre els 161 i 180 km.

Aquesta informació està especificada clarament a les tarifes que, anualment, 
aprova la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, les quals van ser publicades aquest 
any al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7026 del 28 de desembre 
de 2015 (Annex I).

Actualment hi ha diferents tarifes depenent del tipus de servei que es presta: 
servei regional, regional exprés o mitja distància. En el cas de Lleida-Barcelona, a 
hores d’ara, no està disponible el servei de mitja distància.

D’aquesta manera s’ha de tenir en compte, per fer la comparativa tarifària, 
el mateix títol de transport dintre de la seva franja quilomètrica. Així, la tarifa de 
8,40 € entre Barcelona i Girona, corresponent als serveis regionals, equival a la 
de 13,50 € entre Barcelona i Lleida, i la diferència ve donada pel fet que Lleida està 
més lluny de Barcelona que Girona.

Barcelona, 7 de setembre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

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 els mitjans de 
comunicació en què s’ha fet promoció de l’aranès els darrers tres anys
314-05153/11

Proponent: Javier Rivas Escamilla, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35284 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-05153/11 us in-
formo del següent:

Pel que fa a mitjans de comunicació en llengua occitana, aranès a l’Aran, s’in-
forma que la Direcció General de Política Lingüística no té competència ni disposa 
de línies de subvencions en aquest àmbit, que correspon al Departament de la Pre-
sidència.

S’informa que la Direcció General de Política Lingüística ha destinat els imports 
que es detallen a continuació en concepte d’inserció de publicitat, en format bànner, 
del traductor automàtic occità-aranès-català-castellà, per difondre i promoure l’ús 
d’aquest recurs informàtic a l’abast de la ciutadania.

Any Mitjà Import

2014 Diari digital Jornalet-Gaseta occitana d’informacions 1.400 €

2015 Diari digital Jornalet-Gaseta occitana d’informacions 1.400 €

El Departament de Presidència, ha atorgat els imports següents:

Any Mitjà Entitat Import Concepte

2013 www.jornalet.com Associacion entara Difusion 
d’Occitània en Catalonha

1.500,00 € Subvenció

2014 www.jornalet.com Associacion entara Difusion 
d’Occitània en Catalonha

1.500,00 € Subvenció

2014 www.jornalet.com Associacion entara Difusion 
d’Occitània en Catalonha

1.396,51 € Campanyes 
difusió

2015 www.jornalet.com
Associacion entara Difusion 
d’Occitània en Catalonha 1.500,00 € Subvenció

2015 www.jornalet.com
Associacion entara Difusion 
d’Occitània en Catalonha 1.396,50 €

Campanyes 
difusió

2013 Lleida TV *Prensa Leridana, SL 37.668,00 € Subvenció

2014 Lleida TV *Prensa Leridana, SL 34.510,00 € Subvenció

2015 Lleida TV *Prensa Leridana, SL 36.415,00 € Subvenció

2015 Periòdic d’Aran 
Auè

Grup Segre 194,30 € Campanyes 
difusió

*Les quanties rebudes per Prensa Leridana, SL corresponen a l’import total de les subvencions estructurals a 
emissores de televisió en català o en aranès, de titularitat privada atorgades a aquest mitjà. El mitjà Lleida TV 
du a terme una part de la seva programació en aranès: un informatiu diari de 10 minuts, i dos programes set-
manals, de 30 i 60 minuts.

Barcelona, 7 de setembre de 2016
Santi Vila i Vicente, conseller de Cultura

http://www.jornalet.com
http://www.jornalet.com
http://www.jornalet.com
http://www.jornalet.com
http://www.jornalet.com
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sol·licituds de mediació fetes pels jutges de família a la província 
de Barcelona el 2015
314-05358/11

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35221 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-05358/11 us in-
formo del següent:

Els jutges no poden sol·licitar directament la mediació. El que fan els jutges, quan 
ho consideren oportú, és derivar les parts implicades en un litigi a una sessió in-
formativa sobre mediació (voluntària) per tal que coneguin el procediment. Són les 
parts les qui, si ho consideren convenient, fan la sol·licitud de mediació.

El nombre de derivacions judicials provinents dels jutjats de Família i dels jutjats 
de 1a Instància i de 1a Instància i Instrucció (en els partits judicials en els quals no 
existeixen jutjats de Família) a la sessió informativa de mediació a la província de 
Barcelona durant l’any 2015 va ser de 1.958.

Barcelona, 5 de setembre de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sol·licituds de mediació fetes pels jutges de família a la província 
de Girona el 2015
314-05359/11

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35222 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-05359/11 us in-
formo del següent:

Els jutges no poden sol·licitar directament la mediació. El que fan els jutges, quan 
ho consideren oportú, és derivar les parts implicades en un litigi a una sessió in-
formativa sobre mediació (voluntària) per tal que coneguin el procediment. Són les 
parts les qui, si ho consideren convenient, fan la sol·licitud de mediació.

El nombre de derivacions judicials provinents dels jutjats de Família i dels jutjats 
de 1a Instància i de 1a Instància i Instrucció (en els partits judicials en els quals no 
existeixen jutjats de Família) a la sessió informativa de mediació a la província de 
Girona durant l’any 2015 va ser de 22.

Barcelona, 5 de setembre de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sol·licituds de mediació fetes pels jutges de família a la província 
de Lleida el 2015
314-05360/11

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35223 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-05360/11 us in-
formo del següent:

Els jutges no poden sol·licitar directament la mediació. El que fan els jutges, quan 
ho consideren oportú, és derivar les parts implicades en un litigi a una sessió in-
formativa sobre mediació (voluntària) per tal que coneguin el procediment. Són les 
parts les qui, si ho consideren convenient, fan la sol·licitud de mediació.

El nombre de derivacions judicials provinents dels jutjats de Família i dels jutjats 
de 1a Instància i de 1a Instància i Instrucció (en els partits judicials en els quals no 
existeixen jutjats de Família) a la sessió informativa de mediació a la província de 
Lleida durant l’any 2015 va ser de 82.

Barcelona, 5 de setembre de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sol·licituds de mediació fetes pels jutges de família a la província 
de Tarragona el 2015
314-05361/11

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35224 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-05361/11 us in-
formo del següent:

Els jutges no poden sol·licitar directament la mediació. El que fan els jutges, quan 
ho consideren oportú, és derivar les parts implicades en un litigi a una sessió in-
formativa sobre mediació (voluntària) per tal que coneguin el procediment. Són les 
parts les qui, si ho consideren convenient, fan la sol·licitud de mediació.

El nombre de derivacions judicials provinents dels jutjats de Família i dels jutjats 
de 1a Instància i de 1a Instància i Instrucció (en els partits judicials en els quals no 
existeixen jutjats de Família) a la sessió informativa de mediació a la província de 
Tarragona durant l’any 2015 va ser de 286.

Barcelona, 5 de setembre de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
parelles que van assistir a les mediacions derivades dels jutjats 
de família el 2015
314-05362/11

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35225 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-05362/11 us in-
formo del següent:

L’aplicació informàtica amb la qual es gestionen les sol·licituds de mediació no 
discrimina en funció de si aquestes són derivades per l’autoritat judicial o a inicia-
tiva dels particulars. D’altra banda, tampoc es registra la causa de l’arxiu, que pot 
explicar-se perquè un o els dos membres de la parella no assisteix a la sessió infor-
mativa o perquè, després d’assistir-hi, decideixen no iniciar el procés de mediació.

Les dades que registra l’aplicació informàtica són: a) el nombre total de sessions 
informatives sol·licitades; b) el nombre d’arxius; c) el nombre de processos de me-
diació iniciats.

El nombre total de sessions informatives sol·licitades a la província de Barcelona 
l’any 2015 va ser de 2.655. D’aquestes, se’n van arxivar 2.042 i es van iniciar 613 
processos de mediació.

El nombre total de sessions informatives sol·licitades a la província de Girona 
l’any 2015 va ser de 340. D’aquestes, se’n van arxivar 228 i es van iniciar 112 pro-
cessos de mediació.

El nombre total de sessions informatives sol·licitades a la província de Lleida 
l’any 2015 va ser de 258. D’aquestes, se’n van arxivar 212 i es van iniciar 46 proces-
sos de mediació.

El nombre total de sessions informatives sol·licitades a la província de Tarragona 
l’any 2015 va ser de 384. D’aquestes, se’n van arxivar 208 i es van iniciar 176 pro-
cessos de mediació.

Barcelona, 5 de setembre de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’expedients de mediació derivats dels jutjats de família que van 
acabar en acord el 2015
314-05363/11

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35226 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-05363/11 us in-
formo del següent:

L’aplicació informàtica amb la qual es gestionen les sol·licituds de mediació no 
discrimina en funció de si aquestes són derivades per l’autoritat judicial o a iniciati-
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va dels particulars. Per tant, les dades que es reflecteixen a continuació corresponen 
al total de sol·licituds de mediació, no només a les derivades pels jutjats.

D’altra banda, cal tenir en compte que bona part dels processos de mediació ini-
ciats durant el 2015 avui encara no han finalitzat i, per tant, la dades que es reflec-
teixen a continuació augmentaran durant els propers mesos.

En data 5 de setembre de 2016:
El nombre d’expedients de mediació iniciats a la província de Barcelona l’any 

2015 i finalitzats amb acord és de 300.
El nombre d’expedients de mediació iniciats a la província de Girona l’any 2015 

i finalitzats amb acord és de 97.
El nombre d’expedients de mediació iniciats a la província de Lleida l’any 2015 

i finalitzats amb acord és de 25.
El nombre d’expedients de mediació iniciats a la província de Tarragona l’any 

2015 i finalitzats amb acord és de 106.

Barcelona, 5 de setembre de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’expedients de mediació acabats en acord dels quals s’ha demanat 
la modificació de la sentència el 2015
314-05364/11

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35227 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-05364/11 us in-
formo del següent:

El Centre de Mediació de Dret Privat no disposa de les dades sol·licitades, ja que 
d’acord amb l’article 19 de la Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en dret pri-
vat, els advocats de les parts poden traslladar l’acord assolit mitjançant mediació al 
conveni regulador o al document o protocol corresponent, per tal que s’incorpori al 
procés judicial en curs o per tal que s’iniciï, perquè sigui ratificat i, si escau, aprovat. 
En la mediació feta per indicació de l’autoritat judicial, la persona mediadora ha de 
comunicar a aquesta autoritat, en el termini de cinc dies hàbils des de l’acabament 
de la mediació, si s’ha arribat a un acord o no.

L’autoritat judicial no informa el Centre de Mediació sobre la reconversió dels 
expedients de contenciós a mutu acord ni sobre la sentència o la manera en què hagi 
finalitzat el procediment incoat, en el qual s’hagi dut a terme un procediment de 
mediació.

Barcelona, 5 de setembre de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia
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3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
valoració dels anys de gestió local de l’Escola Intermunicipal del 
Penedès
311-00270/11

ANUNCI: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP SOC

Reg. 34233 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 12.09.2016

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament
Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració fa el Govern sobre els 35 anys de gestió local de l’Escola In-

termunicipal del Penedès, amb la col·laboració a través d’un conveni amb la Gene-
ralitat de Catalunya?

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2016
Alícia Romero Llano, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
comunicat de la Mancomunitat de Municipis de l’Alt Penedès 
al Govern per a cedir l’Escola Intermunicipal del Penedès a la 
Generalitat
311-00271/11

ANUNCI: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP SOC

Reg. 34234 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 12.09.2016

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament
Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Ha rebut el Govern un comunitat de l’actual Presidenta de la Mancomunitat de 

Municipis de l’Alt Penedès sobre l’interès de cedir l’Escola Intermunicipal del Pene-
dès, actualment de titularitat local, a la Generalitat de Catalunya?

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2016
Alícia Romero Llano, diputada GP SOC

Fascicle segon
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
converses entre la Mancomunitat de Municipis de l’Alt Penedès i 
el Govern per a canviar la titularitat de l’Escola Intermunicipal del 
Penedès
311-00272/11

ANUNCI: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP SOC

Reg. 34235 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 12.09.2016

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament
Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Ha iniciat el Govern converses amb la Mancomunitat de Municipis de l’Alt Pe-

nedès per fer un canvi de titularitat de l’Escola Intermunicipal del Penedès?
– En cas afirmatiu, quin és l’estat de les converses? Com afectaria aquest canvi 

al projecte educatiu del centre, als alumnes i als actuals treballadors?
– En cas negatiu, té el Govern la voluntat de mantenir el model educatiu i de 

gestió actual de l’Escola Intermunicipal del Penedès i millorar el conveni existent?

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2016
Alícia Romero Llano, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’ensenyament del castellà en el sistema educatiu
311-00273/11

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP C’S

Reg. 34524 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 12.09.2016

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

el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació al Marc Europeu comú de referència per a les llengües (2002),
– Si tenim en compte que aquest marc comú es va crear, en principi, per a l’ense-

nyament i aprenentatge de llengües estrangeres, quin consideren que ha de ser l’en-
focament que s’ha de donar a l’espanyol a l’ensenyament a Catalunya?

Palau del Parlament, 18 d’agost de 2016
Sonia Sierra Infante, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’ensenyament en castellà dins el segon cicle d’educació infantil
311-00274/11

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP C’S

Reg. 34525 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 12.09.2016

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

el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació al Marc Europeu comú de referència per a les llengües (2002),
– Quina lectura fa el Departament d’Ensenyament del fet que a Catalunya, a 

Educació Infantil (2n cicle), s’imparteixen zero hores en llengua espanyola?

Palau del Parlament, 18 d’agost de 2016
Sonia Sierra Infante, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de centres d’educació primària i secundària que imparteixen 
matèries no lingüístiques en castellà
311-00275/11

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP C’S

Reg. 34526 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 12.09.2016

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

el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació al Marc Europeu comú de referència per a les llengües (2002),
– Quants centres d’educació primària i secundària a Catalunya fan matèries no 

lingüístiques en espanyol? I quants en faran a partir d’ara?

Palau del Parlament, 18 d’agost de 2016
Sonia Sierra Infante, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de centres d’educació primària i secundària que imparteixen 
matèries no lingüístiques en anglès
311-00276/11

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP C’S

Reg. 34527 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 12.09.2016

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

el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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En relació al Marc Europeu comú de referència per a les llengües (2002),
– Quants centres d’educació primària i secundària a Catalunya fan matèries no 

lingüístiques en anglès? I quants en faran a partir d’ara?

Palau del Parlament, 18 d’agost de 2016
Sonia Sierra Infante, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el model 
català d’aplicació del Marc europeu comú de referència per a les 
llengües
311-00277/11

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP C’S

Reg. 34528 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 12.09.2016

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

el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació al Marc Europeu comú de referència per a les llengües (2002),
– Quin és el llistat bibliogràfic d’investigacions internacionals que justifiquin 

aquest fet?
– Quines pàgines d’aquest document serveixen per a justificar el model català i 

els llibres de text utilitzats a les escoles catalanes?

Palau del Parlament, 18 d’agost de 2016
Sonia Sierra Infante, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’ensenyament de competències lingüístiques en català i en castellà
311-00278/11

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP C’S

Reg. 34529 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 12.09.2016

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

el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació al Marc Europeu comú de referència per a les llengües (2002),
– Si tenim en compte que tant la fonologia, com la gramàtica, com l’ortografia 

i la semàntica són, com diferents en espanyol i en català, com s’ensenyen aquestes 
competències que recull el Marc de referència si segons les paraules de la Consellera 
quan es fa una llengua es fan d’altres?

Palau del Parlament, 18 d’agost de 2016
Sonia Sierra Infante, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’aplicació al sistema educatiu del model definit pel Marc europeu 
comú de referència per a les llengües
311-00279/11

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP C’S

Reg. 34530 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 12.09.2016

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

el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació al Marc Europeu comú de referència per a les llengües (2002),
– Com és possible que es citi aquest document per a justificar la seva política 

lingüística i facin servir un model que no té res a veure amb el que es descriu en el 
document?

Palau del Parlament, 18 d’agost de 2016
Sonia Sierra Infante, diputada GP C’s

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres de 
formació d’adults integrats al Programa operatiu regional de 
Catalunya del Fons social europeu
314-05756/11

FORMULACIÓ: MIREIA BOYA E BUSQUET, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CUP-CC

Reg. 35173 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Benet Salellas i Vilar, diputat del Grup Parla-

mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, 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: 

Al Departament d’Ensenyament: 
Hem tingut coneixement que els centres de formació d’adults (CFA) s’han inte-

grat al Programa Operatiu Regional de Catalunya del Fons Social Europeu (FSE).
Entre el 2016-2020, els ensenyaments de GES, accés a la Universitat, preparació 

proves d’accés i competències transprofessionals seran els ensenyaments seleccio-
nats per justificar un fons social europeu que rebrà la Generalitat, i que serviran per 
justificar unes actuacions, com la inversió en educació d’adults.

Les preguntes a contestar pel Departament són: 
1. Si es tracta de cursos ocupacionals, no haurien de ser específics i destinats a 

usuaris del SOC? Com és que gairebé tota la formació que fem als CFA s’inclogui 
en la categoria «ocupacional»? Fora d’aquesta petició queden els cursos de l’ano-
menada Etapa Instrumental, grups d’alfabetització. Per què aquests alumnes no hi 
entren? Als documents es parla de la millora de l’educació al llarg de la vida. Les 
persones que s’estan alfabetitzant no s’estan formant?
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2. Quina és la dotació econòmica que correspon al Departament d’Ensenya-
ment? Hi ha cofinançament? De qui i en quina quantitat? A què va destinada aquesta 
dotació econòmica? Hi ha una part destinada a contractació de personal adminis-
tratiu per fer front a l’augment de feina que comporta i la pràctica inexistència de 
suport administratiu en la majoria de centres?

3. Amb la inclusió d’aquests cursos als FSE, què passarà el 2020 quan aquest 
FSE s’esgoti? Els cursos que hi haurem inscrit deixaran de fer-se i els mestres i pro-
fessors desplaçats a altres centres o cessats? Significa això que el Departament no té 
els fons necessaris per a mantenir l’estructura actual de formació d’adults pública i 
gratuïta? És només una solució temporal? Està d’acord el Departament que cal ga-
rantir la continuïtat?

Palau del Parlament, 5 de setembre de 2016 
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Benet Salellas i Vilar, diputat, GP CUP-CC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals els Mossos d’Esquadra no van actuar contra un homòfob de 
Mataró
314-05757/11

FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CSP

Reg. 35201 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat, 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, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Per què el cos de Mossos d’Esquadra no va actuar contra l’homòfob de Mataró, 

sent coneixedors des del 3 d’agost de l’activitat delictiva d’incitació a l’odi en apli-
cació de la llei 11/2014, i va haver de fer-ho la Unitat de Delictes Tecnològics de la 
Policia Nacional Espanyola el passat 2 de setembre?

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2016 
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat; Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta, GP CSP 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació del Pla 
especial de protecció del medi natural i del paisatge del delta del 
Llobregat
314-05758/11

FORMULACIÓ: HORTÈNSIA GRAU JUAN, DEL GP CSP

Reg. 35204 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

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 Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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La Generalitat de Catalunya va comunicar, en resposta a la UE Pilot, la trami-
tació del Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Delta del 
Llobregat, on s’hi inclourien mesures de gestió per a la conservació de les aus de la 
ZEPA del Delta de Llobregat, així com una proposta per una possible restauració 
com corredor verd de la zona ocupada per l’aparcament. Les autoritats catalanes 
afirmaren, també, que estaven estudiant una possible modificació de la delimitació 
de la ZEPA. Amb el temps transcorregut des de la modificació, i amb la finalitat de 
conèixer el seguiment del cas: 

– S’ha adoptat el Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del 
Delta de Llobregat? I en cas afirmatiu es sol·licita còpia del pla i si inclou les mesu-
res necessàries de restauració de les poblacions de les espècies d’aus protegides a la 
ZEPA i les mesures de restauració dels terrenys de l’aparcament?

Palau del Parlament, 2 de setembre de 2016 
Hortènsia Grau Juan, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis relatius a 
la modificació de la delimitació de la zona de protecció especial per 
als ocells del delta del Llobregat
314-05759/11

FORMULACIÓ: HORTÈNSIA GRAU JUAN, DEL GP CSP

Reg. 35205 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

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 Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
La Generalitat de Catalunya va comunicar, en resposta a la UE Pilot, la trami-

tació del Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Delta del 
Llobregat, on s’hi inclourien mesures de gestió per a la conservació de les aus de la 
ZEPA del Delta de Llobregat, així com una proposta per una possible restauració 
com corredor verd de la zona ocupada per l’aparcament. Les autoritats catalanes 
afirmaren, també, que estaven estudiant una possible modificació de la delimitació 
de la ZEPA. Amb el temps transcorregut des de la modificació, i amb la finalitat de 
conèixer el seguiment del cas: 

– Quins són els resultats dels estudis sobre la possible modificació de la delimita-
ció de la ZEPA Delta del Llobregat? En cas de que els estudis confirmin la necessitat 
de modificar la delimitació de la ZEPA, sol·licitem informació sobre l’estat actual 
del procediment i termini previst per l’esmentada modificació i l’abast territorial. 
En cas contrari, se sol·licita justificació científica de les raons per les que no s’ha 
considerat necessari modificar la delimitació de la ZEPA, en particular per incloure 
la zona de nidificació de la gavina corsa (Larus audouinii) i la zona marítima del 
litoral de Ca l’Arana.

Palau del Parlament, 2 de setembre de 2016 
Hortènsia Grau Juan, diputada GP CSP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’efecte de 
l’aprovació del Pla director urbanístic d’àmbits d’activitat econòmica 
del delta del Llobregat a les zones de protecció especial per als 
ocells i els llocs d’importància comunitària de la Xarxa Natura 2000 
de Gavà, Sant Boi i Viladecans
314-05760/11

FORMULACIÓ: HORTÈNSIA GRAU JUAN, DEL GP CSP

Reg. 35206 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

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 Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Com afecta l’aprovació del PDU d’àmbits d’activitat econòmica del Delta del 

Llobregat als termes municipals de Gavà, Sant Boi i Viladecans les zones ZEPA i 
LIC de la Xarxa Natura 2000 protegides per directives comunitàries?

Palau del Parlament, 2 de setembre de 2016 
Hortènsia Grau Juan, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’efecte de 
l’aprovació del Pla director urbanístic d’àmbits d’activitat econòmica 
del delta del Llobregat als connectors ecològics del massís del 
Garraf, les muntanyes de l’Ordal i la franja litoral i les rieres del 
Canyars i de Sant Climent, a Gavà, Sant Boi i Viladecans
314-05761/11

FORMULACIÓ: HORTÈNSIA GRAU JUAN, DEL GP CSP

Reg. 35207 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

A la Mesa del Parlament
Hortènsia Grau Juan 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: 
– Com afecta l’aprovació del PDU d’àmbits d’activitat econòmica del Delta del 

Llobregat als termes municipals de Gavà, Sant Boi i Viladecans els connectors eco-
lògics entre el massís del Garraf, les muntanyes de l’Ordal i la franja litoral i espe-
cialment les funcions connectores de les rieres del Canyars i de Sant Climent?

Palau del Parlament, 5 de setembre de 2016 
Hortènsia Grau Juan, diputada GP CSP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què va 
tenir coneixement de les amenaces al col·lectiu LGBTI a les xarxes 
socials
314-05762/11

FORMULACIÓ: MARTA MORETA ROVIRA, DEL GP SOC

Reg. 35211 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

El passat 3 de setembre la Policia Nacional va detenir a Mataró a una persona 
que va amenaçar a les xarxes socials amb perpetrar a Barcelona una massacre con-
tra el col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals (LGTB). Més tard, des-
prés d’haver estar posat en llibertat amb càrrecs pel jutge, va tornar a advertir en un 
nou vídeo a les xarxes socials que continuarà amb les seves accions contra aquest 
col·lectiu. Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quan va tenir constància el Govern d’aquestes amenaces fetes a les xarxes so-
cials?

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2016 
Marta Moreta Rovira, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a 
terme contra les amenaces al col·lectiu LGBTI a les xarxes socials
314-05763/11

FORMULACIÓ: MARTA MORETA ROVIRA, DEL GP SOC

Reg. 35212 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

El passat 3 de setembre la Policia Nacional va detenir a Mataró a una persona 
que va amenaçar a les xarxes socials amb perpetrar a Barcelona una massacre con-
tra el col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals (LGTB). Més tard, des-
prés d’haver estar posat en llibertat amb càrrecs pel jutge, va tornar a advertir en un 
nou vídeo a les xarxes socials que continuarà amb les seves accions contra aquest 
col·lectiu. Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quines accions ha portat a terme el Govern per actuar en contra d’aquestes 
amenaces?

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2016 
Marta Moreta Rovira, diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a 
garantir la seguretat del col·lectiu LGBTI
314-05764/11

FORMULACIÓ: MARTA MORETA ROVIRA, DEL GP SOC

Reg. 35213 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

El passat 3 de setembre la Policia Nacional va detenir a Mataró a una persona 
que va amenaçar a les xarxes socials amb perpetrar a Barcelona una massacre con-
tra el col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals (LGTB). Més tard, des-
prés d’haver estar posat en llibertat amb càrrecs pel jutge, va tornar a advertir en un 
nou vídeo a les xarxes socials que continuarà amb les seves accions contra aquest 
col·lectiu. Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quines actuacions està portant a terme el Govern per garantir la seguretat del 
col·lectiu LGTBI?

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2016 
Marta Moreta Rovira, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un 
protocol d’actuació específic per al cas de les amenaces al col·lectiu 
LGBTI a les xarxes socials
314-05765/11

FORMULACIÓ: MARTA MORETA ROVIRA, DEL GP SOC

Reg. 35214 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

El passat 3 de setembre la Policia Nacional va detenir a Mataró a una persona 
que va amenaçar a les xarxes socials amb perpetrar a Barcelona una massacre con-
tra el col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals (LGTB). Més tard, des-
prés d’haver estar posat en llibertat amb càrrecs pel jutge, va tornar a advertir en un 
nou vídeo a les xarxes socials que continuarà amb les seves accions contra aquest 
col·lectiu. Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– S’ha elaborat un protocol específic d’actuació per aquest cas?

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2016 
Marta Moreta Rovira, diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració i 
la coordinació entre l’òrgan coordinador i el Síndic de Greuges, la 
Fiscalia i altres organismes en el cas de les amenaces al col·lectiu 
LGBTI
314-05766/11

FORMULACIÓ: MARTA MORETA ROVIRA, DEL GP SOC

Reg. 35215 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

El passat 3 de setembre la Policia Nacional va detenir a Mataró a una persona 
que va amenaçar a les xarxes socials amb perpetrar a Barcelona una massacre con-
tra el col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals (LGTB). Més tard, des-
prés d’haver estar posat en llibertat amb càrrecs pel jutge, va tornar a advertir en un 
nou vídeo a les xarxes socials que continuarà amb les seves accions contra aquest 
col·lectiu. Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quina col·laboració i coordinació hi ha hagut entre l’òrgan coordinador i el 
Síndic de Greuges, la Fiscalia i altres organismes que incideixin en l’àmbit de la 
no-discriminació?

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2016 
Marta Moreta Rovira, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de 
prevenció perquè el col·lectiu LGBTI no pateixi discriminació múltiple
314-05767/11

FORMULACIÓ: MARTA MORETA ROVIRA, DEL GP SOC

Reg. 35216 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

El passat 3 de setembre la Policia Nacional va detenir a Mataró a una persona 
que va amenaçar a les xarxes socials amb perpetrar a Barcelona una massacre con-
tra el col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals (LGTB). Més tard, des-
prés d’haver estar posat en llibertat amb càrrecs pel jutge, va tornar a advertir en un 
nou vídeo a les xarxes socials que continuarà amb les seves accions contra aquest 
col·lectiu. Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quines mesures de prevenció per a les persones LGBTI s’estan duent a terme 
perquè no es produeixin i pateixin discriminació múltiple, amb l’objectiu d’evitar 
situacions de discriminació, risc d’exclusió social i vulnerabilitat?

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2016 
Marta Moreta Rovira, diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’inici, la instrucció 
i la resolució dels expedients sancionadors contra homòfobs en 
l’àmbit de competència de l’Administració de la Generalitat
314-05768/11

FORMULACIÓ: MARTA MORETA ROVIRA, DEL GP SOC

Reg. 35217 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

El passat 3 de setembre la Policia Nacional va detenir a Mataró a una persona 
que va amenaçar a les xarxes socials amb perpetrar a Barcelona una massacre con-
tra el col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals (LGTB). Més tard, des-
prés d’haver estar posat en llibertat amb càrrecs pel jutge, va tornar a advertir en un 
nou vídeo a les xarxes socials que continuarà amb les seves accions contra aquest 
col·lectiu. Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quines accions està duent a terme el Govern per iniciar, instruir i resoldre 
els expedients sancionadors i així aplicar la normativa de procediment sancionador 
aplicable als àmbits de competència de l’Administració de la Generalitat? S’han rea-
litzat aquests expedients sancionadors?

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2016 
Marta Moreta Rovira, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures dutes a 
terme per evitar la difusió a les xarxes socials de les amenaces que 
va reiterar un homòfob contra el col·lectiu LGBTI
314-05769/11

FORMULACIÓ: MARTA MORETA ROVIRA, DEL GP SOC

Reg. 35218 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

El passat 3 de setembre la Policia Nacional va detenir a Mataró a una persona 
que va amenaçar a les xarxes socials amb perpetrar a Barcelona una massacre con-
tra el col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals (LGTB). Més tard, des-
prés d’haver estar posat en llibertat amb càrrecs pel jutge, va tornar a advertir en un 
nou vídeo a les xarxes socials que continuarà amb les seves accions contra aquest 
col·lectiu. Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quines mesures s’han portat a terme a través de les xarxes socials per evitar 
que aquesta persona no pugui difondre les seves amenaces ni els seus missatges dis-
criminatoris envers el col·lectiu LGTBI?

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2016 
Marta Moreta Rovira, diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la sol·licitud a 
la Generalitat de l’eliminació o el canvi d’horari d’un autobús de 
l’empresa Hispano Igualadina - Monbús de la línia entre Barcelona i 
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
314-05770/11

FORMULACIÓ: HORTÈNSIA GRAU JUAN, DEL GP CSP

Reg. 35246 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

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 Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Aquest mes de setembre l’empresa Hispano Igualadina - Monbús ha eliminat 

l’autobús de línia que sortia a les 16:00 h de l’estació de Sants de Barcelona i que 
arribava a Vilafranca cap a les 17:00 h, deixant sense servei de bus una hora i 20 
minuts. Justament aquesta sortida tenia una gran afluència d’usuaris, i des de Vila-
franca continuava fins a Reus.

Com és desgraciadament habitual, la companyia ha eliminat el bus sense adver-
tir als usuaris.

– La companyia que presta el servei ha sol·licitat a la Generalitat el canvi d’ho-
rari i l’eliminació del citat servei? I en cas afirmatiu si aquest canvi i eliminació li 
ha estat autoritzat?

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2016 
Hortènsia Grau Juan, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la sol·licitud a 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) d’un informe 
per a autoritzar la reducció del servei d’autobusos de la línia entre 
Barcelona i Vilafranca del Penedès de l’empresa Hispano Igualadina - 
Monbús
314-05771/11

FORMULACIÓ: HORTÈNSIA GRAU JUAN, DEL GP CSP

Reg. 35247 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

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 Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Aquest mes de setembre l’empresa Hispano Igualadina - Monbús ha eliminat 

l’autobús de línia que sortia a les 16:00 h de l’estació de Sants de Barcelona i que 
arribava a Vilafranca cap a les 17:00 h, deixant sense servei de bus una hora i 20 
minuts. Justament aquest sortida tenia una gran afluència d’usuaris, i des de Vila-
franca continuava fins a Reus.

Com és desgraciadament habitual, la companyia ha eliminat el bus sense adver-
tir als usuaris.
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– El Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya ha sol·licitat infor-
me previ a l’Ajuntament per autoritzar aquesta reducció de servei? I en cas afirmatiu 
l’Ajuntament ha emès aquest informe?

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2016 
Hortènsia Grau Juan, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos 
destinats a l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca per 
a organitzar l’acte «Esdevenir un Estat»
314-05772/11

FORMULACIÓ: JOAN GINER MIGUÉLEZ, DEL GP CSP

Reg. 35249 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Giner Miguélez, 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 les preguntes següents, per tal que li siguin contestades amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
1) Quins recursos s’han destinat a l’acte organitzat per l’Agència de Gestió 

d’Ajuts Universitaris i de Recerca, que sota el títol «Esdevenir un Estat», es va cele-
brar el passat dimarts 23 d’agost?

2) Anteriorment l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca ha orga-
nitzat actes d’aquesta naturalesa?

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2016 
Joan Giner Miguélez, diputat GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la pertinència que 
l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca organitzi actes 
com «Esdevenir un Estat»
314-05773/11

FORMULACIÓ: JOAN GINER MIGUÉLEZ, DEL GP CSP

Reg. 35250 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Giner Miguélez, 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: 
Les funcions de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)

són les següents: «Correspon a l’Agència l’execució de programes de beques, de 
préstecs, de subvencions i d’altres activitats de foment de l’estudi universitari, de la 
recerca científica i tècnica i de la innovació tecnològica a Catalunya.» 
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– Correspon a l’AGAUR l’organització d’actes com el celebrat el passat 23 d’agost 
sota el títol «Esdevenir un Estat» havent altres organismes com el Consell Interuni-
versitari Català?

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2016 
Joan Giner Miguélez, diputat GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals no hi havia cap representant de les universitats públiques a 
l’acte «Esdevenir un Estat»
314-05774/11

FORMULACIÓ: JOAN GINER MIGUÉLEZ, DEL GP CSP

Reg. 35251 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Giner Miguélez, 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: 
– Per què no hi havia cap representant d’universitats públiques a l’acte del 23 

d’agost, titulat «Esdevenir un estat», si l’AGAUR és ens públic?

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2016 
Joan Giner Miguélez, diputat GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conveniència 
que l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca organitzés 
actes amb relació a la gratuïtat de les matrícules
314-05775/11

FORMULACIÓ: JOAN GINER MIGUÉLEZ, DEL GP CSP

Reg. 35252 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Giner Miguélez, 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: 
– Sent l’AGAUR responsable de les ajudes en les matrícules i donada la demanda 

de rectors, sindicats i estudiants sobre las gratuïtat dels preus de les matrícules, no 
hauria l’AGAUR d’organitzar actes en aquest sentit?

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2016 
Joan Giner Miguélez, diputat GP CSP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals el Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2016 no 
tracta les desigualtats de gènere
314-05776/11

FORMULACIÓ: GEMMA LIENAS MASSOT, DEL GP CSP

Reg. 35329 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

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 respos-
ta escrita.

En relació al Pla anual de cooperació 2016,
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Per què no es tracten les desigualats de gènere, ni es mencionen com una de les 

principals causes estructurals de les desigualats en el món?

Palau del Parlament, 9 de setembre de 2016 
Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals el Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2016 no 
menciona els drets humans de les dones ni la vulneració de què són 
objecte en els països empobrits
314-05777/11

FORMULACIÓ: GEMMA LIENAS MASSOT, DEL GP CSP

Reg. 35330 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

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 respos-
ta escrita.

En relació al Pla anual de cooperació 2016,
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Per què no es menciona en cap moment els drets humans de les dones, ni es 

descriu la situació de vulneració en la que es troben les dones en els països empo-
brits i es fa un discurs institucional on les dones no hi són i deixen de ser actores del 
desenvolupament?

Palau del Parlament, 9 de setembre de 2016 
Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta GP CSP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals el Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2016 està 
escrit en gènere masculí
314-05778/11

FORMULACIÓ: GEMMA LIENAS MASSOT, DEL GP CSP

Reg. 35331 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Per què el llenguatge del Pla anual 2016 de la cooperació catalana és masculí?

Palau del Parlament, 9 de setembre de 2016 
Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals el Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2016 no 
presenta les dones com a impulsores dels canvis en la política de 
cooperació
314-05779/11

FORMULACIÓ: GEMMA LIENAS MASSOT, DEL GP CSP

Reg. 35332 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

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 respos-
ta escrita.

En relació al Pla anual de cooperació 2016,
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Per què es trenca el fil argumental del Pla director 2015-2018 que situava a les 

dones com les impulsores del canvi i que convertia la política de cooperació en una 
cooperació feminista?

Palau del Parlament, 9 de setembre de 2016 
Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta GP CSP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals el Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2016 
invisibilitza els drets humans de les dones, la Convenció Sobre totes 
les Formes de Discriminació contra la Dona (Cedaw) i la Resolució 
1325 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides
314-05780/11

FORMULACIÓ: GEMMA LIENAS MASSOT, DEL GP CSP

Reg. 35333 i 35356 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
–Per què al Pla anual de cooperació 2016 s’invisibilitzen els drets humans de les 

dones, la CEDAW, la resolució 1325?

Palau del Parlament, 9 de setembre de 2016 
Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals el Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2016 
no menciona els objectius 3 i 5 dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible
314-05781/11

FORMULACIÓ: GEMMA LIENAS MASSOT, DEL GP CSP

Reg. 35334 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

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 respos-
ta escrita.

En relació al Pla anual de cooperació 2016,
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Per què tampoc es fa cap al·lusió als objectius 3 i 5 dels ODS que són especí-

fics de gènere?

Palau del Parlament, 9 de setembre de 2016 
Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta GP CSP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals el Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2016 
no incorpora la perspectiva de gènere
314-05782/11

FORMULACIÓ: GEMMA LIENAS MASSOT, DEL GP CSP

Reg. 35335 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

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 respos-
ta escrita.

En relació al Pla anual de cooperació 2016,
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Per què no es menciona en cap moment la perspectiva de gènere, que hauria de 

ser intrínseca en tots els drets, ja que totes les cimeres internacionals, tractats, decla-
racions de Nacions Unides obliguen a incorporar la perspectiva de gènere?

Palau del Parlament, 9 de setembre de 2016 
Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals la introducció del Pla anual de cooperació al desenvolupament 
per al 2016 no menciona la defensa dels drets humans de les dones 
ni els drets col·lectius dels pobles
314-05783/11

FORMULACIÓ: GEMMA LIENAS MASSOT, DEL GP CSP

Reg. 35336 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

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 respos-
ta escrita.

En relació al Pla anual de cooperació 2016,
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Per què el pla anual, en la seva introducció, no menciona la defensa dels drets 

humans de les dones, ni dels drets col·lectius dels pobles, com un tret diferencial de 
la política de la cooperació catalana?

Palau del Parlament, 9 de setembre de 2016 
Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta GP CSP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals el Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2016 
tracta la igualtat de gènere com un tema sectorial
314-05784/11

FORMULACIÓ: GEMMA LIENAS MASSOT, DEL GP CSP

Reg. 35337 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

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 Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

En relació al Pla anual de cooperació 2016,
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Per què el Pla anual torna a convertir la igualtat de gènere en un tema sectorial?

Palau del Parlament, 9 de setembre de 2016 
Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris del 
concurs d’adjudicació del centre de promoció del patrimoni cultural 
català del Palau Moja
314-05785/11

FORMULACIÓ: GEMMA LIENAS MASSOT, DEL GP CSP

Reg. 35338 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

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 Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En relació al fet que el Palau Moja aculli un centre de promoció de patrimoni 

cultural català, quins criteris es van establir al concurs d’adjudicació?

Palau del Parlament, 9 de setembre de 2016 
Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat d’obrir 
un expedient de consum per la manca de cartes i menús en català al 
centre de promoció del patrimoni cultural català del Palau Moja
314-05786/11

FORMULACIÓ: GEMMA LIENAS MASSOT, DEL GP CSP

Reg. 35339 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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– En relació al fet que les cartes i menús del centre de promoció de patrimoni 
del Palau Moja estiguin només en castellà i en anglès, pensen obrir un expedient de 
consum per la manca de presència del català?

Palau del Parlament, 9 de setembre de 2016 
Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta GP CSP

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 retransmissions esportives
322-00064/11

ANUNCI: FERNANDO DE PÁRAMO GÓMEZ, DEL GP C’S

Reg. 35379 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.09.2016

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 Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, presen-
ta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre les retransmissions esportives.

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2016
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP 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 cobertura mediàtica en campanya electoral
322-00065/11

ANUNCI: FERNANDO DE PÁRAMO GÓMEZ, DEL GP C’S

Reg. 35380 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.09.2016

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 Ciu-

tadans, 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: 
– Sobre la cobertura mediàtica en campanya electoral.

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2016
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP C’s
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la política de personal
322-00066/11

ANUNCI: FERNANDO DE PÁRAMO GÓMEZ, DEL GP C’S

Reg. 35381 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.09.2016

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 Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, presen-
ta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la política de personal.

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2016
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP 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 els sous dels alts càrrecs de la Corporació
322-00067/11

ANUNCI: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CSP

Reg. 35520 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.09.2016

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
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, presenta a 
la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre els sous dels alts càrrecs de la CCMA.

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2016
Marta Ribas Frias, diputada GP CSP
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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 canals de la Corporació
322-00068/11

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP SOC

Reg. 35522 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.09.2016

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 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: 
– Sobre les darreres dades d’audiència dels canals de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals.

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2016
David Pérez Ibáñez, diputat GP SOC

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre les perspectives d’audiència dels canals de la 
Corporació
322-00069/11

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP SOC

Reg. 35523 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.09.2016

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 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: 
– Sobre les perspectives de la presidenta en funcions de la CCMA respecte l’au-

diència dels diferents canals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals en 
la propera temporada.

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2016
David Pérez Ibáñez, diputat GP SOC
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre les bases i necessitats de despesa i les previsions 
d’ingressos de l’avantprojecte de pressupost per al 2017
322-00070/11

ANUNCI: JORDI CUMINAL I ROQUET, DEL GP JS

Reg. 35528 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.09.2016

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 pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El Consell de Govern de la CCMA ha aprovat l’avantprojecte de pressupost 

de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per al 2017. Sobre quines bases 
i necessitats de despesa, i sobre quines previsions d’ingressos, s’ha elaborat aquest 
avantprojecte?

Palau del Parlament, 12 de setembre 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 cobertura de la manifestació de l’Onze de 
Setembre
322-00071/11

ANUNCI: JORDI CUMINAL I ROQUET, DEL GP JS

Reg. 35529 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.09.2016

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 pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El passat 11 de setembre es va tornar a produir una mobilització social molt 

important a favor de la independència de Catalunya. Una manifestació de ressò 
mundial al ser de les més nombroses que es produeixen al món. Quina valoració fa 
de la cobertura que n’han fet els mitjans de la CCMA?

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2016
Jordi Cuminal i Roquet, diputat GP JS
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre l’absolució del treballador acusat de filtrar dades 
dels treballadors de la Corporació
322-00072/11

ANUNCI: SERGI SABRIÀ I BENITO, DEL GP JS

Reg. 35530 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.09.2016

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Sergi Sabrià i Benito, diputat del Grup Parlamentari 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: 
– Finalment el treballador acusat de filtrar dades dels treballadors de la CCMA ha 

estat absolt. Quina valoració en fan?

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2016
Sergi Sabrià i Benito, 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 política retributiva a la Corporació
322-00073/11

ANUNCI: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL GP PPC

Reg. 35538 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.09.2016

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: 
– Sobre la política retributiva en la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-

suals.

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2016
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt GP PPC
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre les audiències de Televisió de Catalunya
323-00044/11

ANUNCI: FERNANDO DE PÁRAMO GÓMEZ, DEL GP C’S

Reg. 35378 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.09.2016

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 Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, pre-
senta a Director de TV3 la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre les audiències de Televisió de Catalunya.

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2016
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP C’s

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre l’estratègia per a recuperar audiència
323-00045/11

ANUNCI: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CSP

Reg. 35521 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.09.2016

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Marta Ribas Frias, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

d’acord amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, presenta a 
Jaume Peral, director de TVC la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre estratègia per a recuperar audiència. 

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2016
Marta Ribas Frias, diputada GP CSP

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre les dades d’audiència
323-00046/11

ANUNCI: JORDI CUMINAL I ROQUET, DEL GP JS

Reg. 35531 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.09.2016

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 Catlaunya la pregunta següent, per tal que li sigui res-
posta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Quina valoració en fa de les audiències dels canals de TVC, tant d’aquest estiu 
com del que portem de l’any 2016?

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2016
Jordi Cuminal i Roquet, diputat GP JS

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la programació de la nova temporada
323-00047/11

ANUNCI: JORDI CUMINAL I ROQUET, DEL GP JS

Reg. 35532 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.09.2016

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 res-
posta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Recentment s’ha produït la presentació de la nova programació de Televisió de 

Catalunya. Quina valoració en fa d’aquesta programació i quins objectius i resultats 
se n’esperen?

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2016
Jordi Cuminal i Roquet, diputat GP JS

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en 
comissió sobre la programació de la nova temporada
323-00048/11

ANUNCI: JORDI CUMINAL I ROQUET, DEL GP JS

Reg. 35533 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.09.2016

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 Saül Gor-
dillo, 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: 
– Recentment s’ha produït la presentació de la nova programació de Catalunya 

Ràdio. Quina valoració en fa d’aquesta programació i quins objectius i resultats se 
n’esperen?

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2016
Jordi Cuminal i Roquet, diputat GP JS
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la presència de dones a la graella de Televisió de 
Catalunya
323-00049/11

ANUNCI: SERGI SABRIÀ I BENITO, DEL GP JS

Reg. 35534 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.09.2016

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Sergi Sabrià i Benito, diputat del Grup Parlamentari 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: 
– Amb la nova temporada ja començada quina valoració fa de la presència de 

dones a la graella de la TV pública catalana?

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2016
Sergi Sabrià i Benito, diputat GP JS

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en 
comissió sobre la presència de dones a la graella de Catalunya Ràdio
323-00050/11

ANUNCI: SERGI SABRIÀ I BENITO, DEL GP JS

Reg. 35535 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.09.2016

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Sergi Sabrià i Benito, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb 

el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, presenta a Sáül Gordillo, 
director de Catalunya Ràdio la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Amb la nova temporada ja començada quina valoració fa de la presència de 

dones a la graella de Catalunya Radio?

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2016
Sergi Sabrià i Benito, diputat GP JS
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Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en 
comissió sobre les expectatives de la proposta multiplataforma El 
club de la mitjanit
323-00051/11

ANUNCI: SERGI SABRIÀ I BENITO, DEL GP JS

Reg. 35536 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.09.2016

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Sergi Sabrià i Benito, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, 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 oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines expectatives tenen respecte El club de la mitjanit i quina valoració fan 

dels primers dies d’aquesta proposta multiplataforma?

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2016
Sergi Sabrià i Benito, diputat GP JS

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre els projectes en l’àmbit digital
323-00052/11

ANUNCI: SERGI SABRIÀ I BENITO, DEL GP JS

Reg. 35537 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.09.2016

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Sergi Sabrià i Benito, diputat del Grup Parlamentari 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: 
– TV3 va ser pionera pel que fa a oferir els seus programes a la xarxa. Quins 

projectes tenen actualment en l’àmbit digital?

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2016
Sergi Sabrià i Benito, diputat GP JS

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la neutralitat política en la programació
323-00053/11

ANUNCI: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL GP PPC

Reg. 35539 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.09.2016

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 Popu-

lar de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parla-
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ment, presenta a Jaume Peral i Juanola, Director de Televisió de Catalunya, la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la neutralitat política en la programació de Televisió de Catalunya.

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2016
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt GP PPC

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la corresponsalia a la Catalunya Nord
323-00054/11

ANUNCI: MIREIA BOYA E BUSQUET, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CUP-CC

Reg. 35540 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.09.2016

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 192 del Reglament del Parlament, presenten a Jaume 
Peral, Director de TV3 la pregunta següent, per tal que els sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la corresponsalia de TV a la Catalunya Nord.

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Albert Botran i Pahissa, portaveu adjunt, 

GP CUP-CC 
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	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de centres d’educació primària i secundària que imparteixen matèries no lingüístiques en castellà
	311-00275/11
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de centres d’educació primària i secundària que imparteixen matèries no lingüístiques en anglès
	311-00276/11
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el model català d’aplicació del Marc europeu comú de referència per a les llengües
	311-00277/11
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’ensenyament de competències lingüístiques en català i en castellà
	311-00278/11
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’aplicació al sistema educatiu del model definit pel Marc europeu comú de referència per a les llengües
	311-00279/11
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP C’s


	3.25.15. Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres de formació d’adults integrats al Programa operatiu regional de Catalunya del Fons social europeu
	314-05756/11
	Formulació: Mireia Boya e Busquet, juntament amb un altre diputat del GP CUP-CC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals els Mossos d’Esquadra no van actuar contra un homòfob de Mataró
	314-05757/11
	Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, juntament amb una altra diputada del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del delta del Llobregat
	314-05758/11
	Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis relatius a la modificació de la delimitació de la zona de protecció especial per als ocells del delta del Llobregat
	314-05759/11
	Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’efecte de l’aprovació del Pla director urbanístic d’àmbits d’activitat econòmica del delta del Llobregat a les zones de protecció especial per als ocells i els llocs d’importància comunitària de la Xarxa N
	314-05760/11
	Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’efecte de l’aprovació del Pla director urbanístic d’àmbits d’activitat econòmica del delta del Llobregat als connectors ecològics del massís del Garraf, les muntanyes de l’Ordal i la franja litoral i les r
	314-05761/11
	Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què va tenir coneixement de les amenaces al col·lectiu LGBTI a les xarxes socials
	314-05762/11
	Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme contra les amenaces al col·lectiu LGBTI a les xarxes socials
	314-05763/11
	Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a garantir la seguretat del col·lectiu LGBTI
	314-05764/11
	Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un protocol d’actuació específic per al cas de les amenaces al col·lectiu LGBTI a les xarxes socials
	314-05765/11
	Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració i la coordinació entre l’òrgan coordinador i el Síndic de Greuges, la Fiscalia i altres organismes en el cas de les amenaces al col·lectiu LGBTI
	314-05766/11
	Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de prevenció perquè el col·lectiu LGBTI no pateixi discriminació múltiple
	314-05767/11
	Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’inici, la instrucció i la resolució dels expedients sancionadors contra homòfobs en l’àmbit de competència de l’Administració de la Generalitat
	314-05768/11
	Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures dutes a terme per evitar la difusió a les xarxes socials de les amenaces que va reiterar un homòfob contra el col·lectiu LGBTI
	314-05769/11
	Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la sol·licitud a la Generalitat de l’eliminació o el canvi d’horari d’un autobús de l’empresa Hispano Igualadina - Monbús de la línia entre Barcelona i Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
	314-05770/11
	Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la sol·licitud a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) d’un informe per a autoritzar la reducció del servei d’autobusos de la línia entre Barcelona i Vilafranca del Penedès de l’empresa Hispan
	314-05771/11
	Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos destinats a l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca per a organitzar l’acte «Esdevenir un Estat»
	314-05772/11
	Formulació: Joan Giner Miguélez, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la pertinència que l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca organitzi actes com «Esdevenir un Estat»
	314-05773/11
	Formulació: Joan Giner Miguélez, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no hi havia cap representant de les universitats públiques a l’acte «Esdevenir un Estat»
	314-05774/11
	Formulació: Joan Giner Miguélez, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conveniència que l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca organitzés actes amb relació a la gratuïtat de les matrícules
	314-05775/11
	Formulació: Joan Giner Miguélez, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2016 no tracta les desigualtats de gènere
	314-05776/11
	Formulació: Gemma Lienas Massot, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2016 no menciona els drets humans de les dones ni la vulneració de què són objecte en els països empobrits
	314-05777/11
	Formulació: Gemma Lienas Massot, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2016 està escrit en gènere masculí
	314-05778/11
	Formulació: Gemma Lienas Massot, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2016 no presenta les dones com a impulsores dels canvis en la política de cooperació
	314-05779/11
	Formulació: Gemma Lienas Massot, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2016 invisibilitza els drets humans de les dones, la Convenció Sobre totes les Formes de Discriminació contra la Dona (Cedaw) i la R
	314-05780/11
	Formulació: Gemma Lienas Massot, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2016 no menciona els objectius 3 i 5 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible
	314-05781/11
	Formulació: Gemma Lienas Massot, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2016 no incorpora la perspectiva de gènere
	314-05782/11
	Formulació: Gemma Lienas Massot, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals la introducció del Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2016 no menciona la defensa dels drets humans de les dones ni els drets col·lectius dels pobles
	314-05783/11
	Formulació: Gemma Lienas Massot, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2016 tracta la igualtat de gènere com un tema sectorial
	314-05784/11
	Formulació: Gemma Lienas Massot, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris del concurs d’adjudicació del centre de promoció del patrimoni cultural català del Palau Moja
	314-05785/11
	Formulació: Gemma Lienas Massot, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat d’obrir un expedient de consum per la manca de cartes i menús en català al centre de promoció del patrimoni cultural català del Palau Moja
	314-05786/11
	Formulació: Gemma Lienas Massot, del GP CSP


	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 retransmissions esportives
	322-00064/11
	Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP 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 cobertura mediàtica en campanya electoral
	322-00065/11
	Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP 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 política de personal
	322-00066/11
	Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP 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 els sous dels alts càrrecs de la Corporació
	322-00067/11
	Anunci: Marta Ribas Frías, del 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 les dades d’audiència dels canals de la Corporació
	322-00068/11
	Anunci: David Pérez Ibáñez, del GP SOC

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les perspectives d’audiència dels canals de la Corporació
	322-00069/11
	Anunci: David Pérez Ibáñez, del GP SOC

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les bases i necessitats de despesa i les previsions d’ingressos de l’avantprojecte de pressupost per al 201
	322-00070/11
	Anunci: Jordi Cuminal i Roquet, del 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 cobertura de la manifestació de l’Onze de Setembre
	322-00071/11
	Anunci: Jordi Cuminal i Roquet, del 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’absolució del treballador acusat de filtrar dades dels treballadors de la Corporació
	322-00072/11
	Anunci: Sergi Sabrià i Benito, del 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 política retributiva a la Corporació
	322-00073/11
	Anunci: Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre les audiències de Televisió de Catalunya
	323-00044/11
	Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre l’estratègia per a recuperar audiència
	323-00045/11
	Anunci: Marta Ribas Frías, del GP CSP

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre les dades d’audiència
	323-00046/11
	Anunci: Jordi Cuminal i Roquet, del GP JS

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la programació de la nova temporada
	323-00047/11
	Anunci: Jordi Cuminal i Roquet, del GP JS

	Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre la programació de la nova temporada
	323-00048/11
	Anunci: Jordi Cuminal i Roquet, del GP JS

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la presència de dones a la graella de Televisió de Catalunya
	323-00049/11
	Anunci: Sergi Sabrià i Benito, del GP JS

	Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre la presència de dones a la graella de Catalunya Ràdio
	323-00050/11
	Anunci: Sergi Sabrià i Benito, del GP JS

	Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre les expectatives de la proposta multiplataforma El club de la mitjanit
	323-00051/11
	Anunci: Sergi Sabrià i Benito, del GP JS

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els projectes en l’àmbit digital
	323-00052/11
	Anunci: Sergi Sabrià i Benito, del GP JS

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la neutralitat política en la programació
	323-00053/11
	Anunci: Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la corresponsalia a la Catalunya Nord
	323-00054/11
	Anunci: Mireia Boya e Busquet, juntament amb un altre diputat del GP CUP-CC






