BUTLLETÍ OFICIAL
DEL PARL AMENT DE CATALUNYA
XI legislatura · tercer període · número 234 · divendres 14 d’octubre de 2016

TAU L A D E C O N T I N G U T
1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació
1.25. Preguntes al Govern
1.25.15. Preguntes per escrit
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les circumstàncies que motiven
l’elaboració de l’informe de patologies de l’Escola Torreforta, de Tarragona
314-05079/11
Resposta del Govern

9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’encarregat d’elaborar l’informe de
patologies de l’Escola Torreforta, de Tarragona
314-05080/11
Resposta del Govern

9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els honoraris destinats a l’elaboració de l’informe de patologies de l’Escola Torreforta, de Tarragona
314-05081/11
Resposta del Govern

9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de lliurament de l’informe
de patologies de l’Escola Torreforta, de Tarragona
314-05082/11
Resposta del Govern

10

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció de l’Escola del Bosc,
de Rubí (Vallès Occidental)
314-05108/11
Resposta del Govern

10

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció de l’Institut Torrent
dels Alous, de Rubí (Vallès Occidental)
314-05109/11
Resposta del Govern

10

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fuga d’un intern del Centre Penitenciari Puig de les Basses el 6 de juliol de 2016
314-05474/11
Resposta del Govern

11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol per a determinar el risc
de fuga en el cas de l’intern que va fugir del Centre Penitenciari Puig de les Basses
el 6 de juliol de 2016
314-05475/11
Resposta del Govern

11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gestió per empreses externes
de col·locació del Pla de garantia juvenil
314-05719/11
Resposta del Govern

12

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients incoats
per jutjats d’instrucció i de violència sobre la dona el 2015 i el 2016
314-05813/11 a 314-05935/11
Resposta conjunta del Govern
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment
2.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
2.27.15. Preguntes per escrit
Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a
respondre per escrit sobre el contracte programa de la Corporació
316-00046/11
Retirada

14

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
a respondre per escrit sobre les darreres dades d’audiència dels canals de la Corporació
316-00047/11
Retirada

14

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 col·laboració amb
els productors agraris de la Terra Alta per a pal·liar els efectes de la pedregada del
setembre del 2016
311-00325/11
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP C’s

15

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la modificació de la necessitat d’assegurances per pedregades per als productors agraris de la Terra Alta
311-00326/11
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP C’s

15

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si farà d’intermediari
entre els productors agraris de la Terra Alta afectats per la pedregada del setembre
del 2016 i les companyies asseguradores
311-00327/11
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP C’s

16

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’ajuda als productors
agraris amb relació als efectes en els costos de producció de les assegurances que
cobreixen pedregades
311-00328/11
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP C’s

16

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la garantia de retorn del
capital dels socis col·laboradors de la Cooperativa Agrícola de Cambrils fins el 2032
311-00344/11
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP C’s

17

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions previstes
en el cas que els beneficis de la Cooperativa Agrícola de Cambrils resultin insuficients i sobre la seva repercussió en l’activitat agrària
311-00345/11
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP C’s

17

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el contingut del pla de
viabilitat de la Cooperativa Agrícola de Cambrils pel que fa a estudis econòmics i
bones pràctiques de gestió
311-00346/11
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP C’s

18

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures que poden condicionar la gestió de l’activitat agrària incloses en el pla de viabilitat de la
Cooperativa Agrícola de Cambrils
311-00347/11
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP C’s

19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost de la inserció
de l’ós Goiat als Pirineus
311-00348/11
Anunci: Javier Rivas Escamilla, del GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’informe que avalua
els riscos i els beneficis de la inserció de l’ós Goiat als Pirineus
311-00349/11
Anunci: Javier Rivas Escamilla, del GP C’s

20

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’informe de la conveniència de la inserció de l’ós Goiat als Pirineus
311-00350/11
Anunci: Javier Rivas Escamilla, del GP C’s

20

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’aplicació del mètode
matemàtic de Singapur a l’ensenyament
311-00371/11
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP C’s

21

3.25.15. Preguntes per escrit
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de préstecs sol·licitats
a l’Institut Català de Finances el 2014
314-06434/11
Formulació: Javier Rivas Escamilla, del GP C’s

21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de préstecs sol·licitats
a l’Institut Català de Finances el 2015
314-06435/11
Formulació: Javier Rivas Escamilla, del GP C’s

22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de préstecs sol·licitats
a l’Institut Català de Finances durant el 2016
314-06436/11
Formulació: Javier Rivas Escamilla, del GP C’s

22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de préstecs concedits
per l’Institut Català de Finances el 2014
314-06437/11
Formulació: Javier Rivas Escamilla, del GP C’s

23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de préstecs concedits
per l’Institut Català de Finances el 2015
314-06438/11
Formulació: Javier Rivas Escamilla, del GP C’s

23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de préstecs concedits
per l’Institut Català de Finances durant el 2016
314-06439/11
Formulació: Javier Rivas Escamilla, del GP C’s

24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la taxa d’impagament dels préstecs
concedits per l’Institut Català de Finances el 2014
314-06440/11
Formulació: Javier Rivas Escamilla, del GP C’s

24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la taxa d’impagament dels préstecs
concedits per l’Institut Català de Finances el 2015
314-06441/11
Formulació: Javier Rivas Escamilla, del GP C’s

24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la taxa d’impagament dels préstecs
concedits per l’Institut Català de Finances durant el 2016
314-06442/11
Formulació: Javier Rivas Escamilla, del GP C’s

25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la normativa europea en què basa
els requisits lingüístics per a accedir als ajuts destinats a l’emprenedoria corporativa
314-06443/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la vigència de la convocatòria per
a accedir al Fons europeu de desenvolupament regional (Feder) per a emprenedoria corporativa
314-06444/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses que han sol·licitat
d’accedir al Fons europeu de desenvolupament regional (Feder) per a emprenedoria
corporativa els darrers cinc anys
314-06445/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses que han sol·licitat
d’accedir al Fons europeu de desenvolupament regional (Feder) per a emprenedoria corporativa el 2016
314-06446/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import previst destinat a ajuts per
a emprenedoria corporativa el 2016
314-06447/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import destinat a ajuts per a emprenedoria corporativa provinents del Fons europeu de desenvolupament regional
(Feder) el 2012
314-06448/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’empreses que van
rebre ajuts del Fons europeu de desenvolupament regional (Feder) per a emprenedoria corporativa el 2012
314-06449/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import destinat a ajuts per a emprenedoria corporativa provinents del Fons europeu de desenvolupament regional
(Feder) el 2013
314-06450/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’empreses que van
rebre ajuts del Fons europeu de desenvolupament regional (Feder) per a emprenedoria corporativa el 2013
314-06451/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import destinat a ajuts per a emprenedoria corporativa provinents del Fons europeu de desenvolupament regional
(Feder) el 2014
314-06452/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’empreses que van
rebre ajuts del Fons europeu de desenvolupament regional (Feder) per a emprenedoria corporativa el 2014
314-06453/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import destinat a ajuts per a emprenedoria corporativa provinents del Fons europeu de desenvolupament regional
(Feder) el 2015
314-06454/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’empreses que van
rebre ajuts del Fons europeu de desenvolupament regional (Feder) per a emprenedoria corporativa el 2015
314-06455/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les millores de sanejament a la
carretera C-17 al pas per Tagamanent
314-06456/11
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC

30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions immediates de millorament a la carretera C-17 al tram entre Tona i Granollers
314-06457/11
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el millorament del ferm a la carretera C-17 entre els punts quilomètrics 43 i 44 al pas pel Congost
314-06458/11
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC

31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de seguretat en el
talús fetes el darrer any a la carretera C-17 entre els punts quilomètrics 43 i 44 al
pas pel Congost
314-06459/11
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC

32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures correctores de velocitat
previstes a la carretera C-17 en el tram entre Centelles i Aiguafreda
314-06460/11
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC

32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per a arreglar el paviment de la calçada a la carretera C-17 entre els punts quilomètrics 43 i 44
314-06461/11
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC

33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dotacions pressupostàries per
arreglar l’esllavissada a la carretera C-17 el 3 d’octubre passat
314-06462/11
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC

33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dotacions pressupostàries per
al millorament de la carretera C-17
314-06463/11
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC

34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a millorar
el grau de satisfacció dels usuaris amb la carretera C-17
314-06464/11
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC

34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de millorament del ferm
a la carretera C-17 al tram entre Centelles i Aiguafreda
314-06465/11
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC

35

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges buits de
titularitat de la Generalitat pendents d’adjudicar a cada comarca
314-06466/11 a 314-06507/11
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb dos altres diputats del GP SOC

35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions del Consell de Seguretat Privada
314-06508/11
Formulació: Alberto Villagrasa Gil, del GP PPC

38

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 la resolució
aprovada al debat sobre l’orientació política general del Govern que fa referència
a la corporació
322-00074/11
Anunci: Marta Ribas Frías, del GP CSP

38

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la direcció
de la Corporació
322-00075/11
Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s

39

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 l’actualitat política
322-00076/11
Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del 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 les motivacions i els objectius del nomenament d’un nou director comercial i de màrqueting
322-00077/11
Anunci: Jordi Cuminal i Roquet, del GP JS

40

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’estat d’implantació i les perspectives d’evolució del pla estratègic aprovat el 2011
322-00078/11
Anunci: Jordi Cuminal i Roquet, del GP JS

40

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la implantació
del projecte de confluència dels serveis informatius a la delegació de Madrid i a les
corresponsalies internacionals
322-00079/11
Anunci: Jordi Cuminal i Roquet, del GP JS

41

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la col·laboració
amb la Xarxa Audiovisual Local
322-00080/11
Anunci: Jordi Cuminal i Roquet, del GP JS

41

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les novetats i
la repercussió de La Marató del 2016
322-00081/11
Anunci: Sergi Sabrià i Benito, del GP JS

42

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la reclamació de l’impost sobre el valor afegit per part del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
322-00082/11
Anunci: Sergi Sabrià i Benito, del GP JS

42

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’estat actual de la plantilla
322-00083/11
Anunci: Sergi Sabrià i Benito, del GP JS

43

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les instal·lacions de TV3 i Catalunya Ràdio
322-00084/11
Anunci: Mireia Boya e Busquet, juntament amb un altre diputat del GP CUP-CC

43

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el contracte
programa de la Corporació
322-00085/11
Anunci: David Pérez Ibáñez, del GP SOC

44

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les darreres
dades d’audiència dels canals de la Corporació
322-00086/11
Anunci: David Pérez Ibáñez, del GP SOC

44

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió
sobre les crítiques amb relació als estereotips masclistes de la sèrie Merlí
323-00055/11
Anunci: Marta Ribas Frías, del GP CSP

45

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre
el finançament de Televisió de Catalunya
323-00056/11
Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s

45

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre
l’actualitat política i la programació
323-00057/11
Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió
sobre el lideratge d’audiència de TV3
323-00058/11
Anunci: Jordi Cuminal i Roquet, del GP JS

46

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió
sobre els canvis en la programació i la reorganització del departament d’esports
323-00059/11
Anunci: Sergi Sabrià i Benito, del GP JS

46

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre
els continguts culturals en la programació d’aquesta temporada
323-00060/11
Anunci: Sergi Sabrià i Benito, del GP JS

47

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió
sobre els continguts polítics en la programació de ficció i entreteniment de TV3
323-00061/11
Anunci: Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC

47

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre les
preguntes fetes a l’audiència des dels programes de l’emissora
323-00062/11
Anunci: Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC

48

3.27.15. Preguntes per escrit
Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals a respondre per escrit sobre els criteris per a fixar el contingut de les
preguntes que es fan a l’audiència
325-00032/11
Formulació: Andrea Levy Soler, del GP PPC

48

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el responsable d’autoritzar o validar les
preguntes que es fan a l’audiència
325-00033/11
Formulació: Andrea Levy Soler, del GP PPC

49

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el responsable d’autoritzar o validar les
preguntes que es fan a l’audiència des del programa Catalunya vespre, de Catalunya Ràdio
325-00034/11
Formulació: Andrea Levy Soler, del GP PPC

49

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el control des de la direcció de Catalunya
Ràdio del contingut de les preguntes que es fan a l’audiència
325-00035/11
Formulació: Andrea Levy Soler, del GP PPC

50

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el control des de la direcció de la Corporació del contingut de les preguntes que es fan a l’audiència
325-00036/11
Formulació: Andrea Levy Soler, del GP PPC

50

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals a respondre per escrit sobre l’adequació al llibre d’estil dels mitjans de
la Corporació de la pregunta que el programa Catalunya vespre va fer a l’audiència
el 3 d’octubre de 2016
325-00037/11
Formulació: Andrea Levy Soler, del GP PPC

51

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals a respondre per escrit sobre la neutralitat política de la pregunta que
el programa Catalunya vespre va fer a l’audiència el 3 d’octubre de 2016
325-00038/11
Formulació: Andrea Levy Soler, del GP PPC
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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 les circumstàncies
que motiven l’elaboració de l’informe de patologies de l’Escola
Torreforta, de Tarragona
314-05079/11
Proponent: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 37631 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-05079/11, 31405080/11, 314-05081/11 i 314-05082/11 us informo del següent:
El Departament d’Ensenyament va encarregar un informe de patologies de l’Escola Torreforta de Tarragona fruit de l’aparició d’una esquerda horitzontal a les aules
situades sobre la sala d’actes de l’edifici.
El informe es va encarregar a l’empresa Francesc Xavier Olivé Serret Arquitectes amb un cost de 4.114,00 euros.
El Departament ja disposa de l’informe de patologies de l’Escola Torreforta i
d’acord amb les conclusions d’aquest, el Departament d’Ensenyament ha adjudicat
el concurs per la redacció del projecte d’execució de les obres de consolidació del
forjat de la sala d’actes.
Barcelona, 30 de setembre de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’encarregat
d’elaborar l’informe de patologies de l’Escola Torreforta, de
Tarragona
314-05080/11
Proponent: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 37631 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05079/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els honoraris
destinats a l’elaboració de l’informe de patologies de l’Escola
Torreforta, de Tarragona
314-05081/11
Proponent: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 37631 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05079/11.
1.25.15. Preguntes per escrit
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de lliurament
de l’informe de patologies de l’Escola Torreforta, de Tarragona
314-05082/11
Proponent: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 37631 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05079/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció de
l’Escola del Bosc, de Rubí (Vallès Occidental)
314-05108/11
Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 37540 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-05108/11 us informo del següent:
El Departament d’Ensenyament està amatent a l’evolució demogràfica de la ciutat de Rubí i actuarà en funció de les necessitats d’escolarització i de la disponibilitat
pressupostària.
Barcelona, 30 de setembre de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció de
l’Institut Torrent dels Alous, de Rubí (Vallès Occidental)
314-05109/11
Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 37632 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-05109/11 us informo del següent:
El 22 de juliol de 2016, BOPC núm. 7168, s’ha publicat l’anunci pel qual es fa
pública la licitació d’un contracte per l’execució de les obres de nova construcció de
Institut 4/3 línies Torrent dels Alous de Rubí.
Barcelona, 30 de setembre de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fuga d’un intern
del Centre Penitenciari Puig de les Basses el 6 de juliol de 2016
314-05474/11
Proponent: Rosa Maria Ibarra Ollé, del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 37543 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-05474/11 us informo del següent:
L’intern es va escapolir en el marc d’una sortida programada. El dia 6 de juliol
de 2016, l’intern va sortir del Centre Penitenciari Puig de les Basses, acompanyat de
dues professionals. Quan van arribar a Blanes, van aparcar el vehicle i es van dirigir
a peu al domicili de l’intern. Quan eren a menys de 200 m del seu domicili, l’intern
es va posar a córrer, sense que les professionals de serveis penitenciaris poguessin
fer res per evitar-ho.
Aquestes professionals varen posar els fets en coneixement dels comandaments
del centre penitenciari i de la policia.
Barcelona, 30 de setembre de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol per a
determinar el risc de fuga en el cas de l’intern que va fugir del Centre
Penitenciari Puig de les Basses el 6 de juliol de 2016
314-05475/11
Proponent: Rosa Maria Ibarra Ollé, del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 37544 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-05475/11 us informo del següent:
El risc de fuga d’aquest intern es va establir en base a l’escala RisCanvi d’avalua
ció i gestió del risc.
Cal fer esment que aquest intern no va fugir del centre penitenciari, sinó que ho
va fer aprofitant una sortida programada quan, acompanyat de dues professionals
del Centre Penitenciari Puig de les Basses, s’adreçava al domicili familiar a Blanes.
La gestió del risc indicava la necessitat de fer les primeres aproximacions al
medi exterior mitjançant aquest tipus de sortides, en les quals l’intern va acompanyat de professionals per limitar la possibilitat de trencament i que tenen un objectiu
exclusivament terapèutic.
Precisament, aquest risc s’havia gestionat pel centre penitenciari implementant
factors protectors com:
– El fet de realitzar la sortida d’un sol intern amb dos professionals.
– La bona vinculació de l’intern amb els professionals: havien treballat amb l’intern en el programa de toxicomanies, el coneixien i hi mantenien un bon vincle.
– El vincle afectiu i familiar amb les persones que l’intern anava a visitar al seu
domicili, element d’expectativa de futur i, per tant, element de contenció.
1.25.15. Preguntes per escrit
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Aquests factors van ser determinants a l’hora de proposar i aprovar la sortida
programada malgrat el risc de trencament detectat, que, malauradament, es va materialitzar amb la fugida de l’intern quan eren a prop del seu domicili.
Barcelona, 30 de setembre de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gestió per
empreses externes de col·locació del Pla de garantia juvenil
314-05719/11
Proponent: Joan García González, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 37741 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-05719/11 us informo que a la cartera de serveis de la Garantia Juvenil no existeix cap programa
en execució amb UTE d’empreses de col·locació i, per tant, no existeixen despeses
imputables a aquest programa.
Barcelona, 3 d’octubre de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre el nombre
d’expedients incoats per jutjats d’instrucció i de violència sobre la
dona el 2015 i el 2016
314-05813/11 a 314-05935/11
Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s
RESPOSTA CONJUNTA DEL GOVERN
Reg. 37670 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries des de la 31405813/11 fins a la 314-05935/11, us informo del següent:
Atès que totes les preguntes incloses en aquest interval de numeració fan referència a un mateix assumpte i a informacions estretament relacionades, fet que és
objectivament constatable, hem considerat convenient respondre-les de manera conjunta, amb l’objectiu de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a
la informació i afavorir-ne la comprensió i anàlisi.
Les competències del Departament de Justícia en l’àmbit de l’Administració de
justícia, en el marc constitucional i estatutari vigent, se circumscriuen a la provisió
dels recursos humans i dels mitjans materials, tecnològics i econòmics als òrgans
judicials.
La qüestió de l’organització i funcionament de jutjats i tribunals és una competència exclusiva de l’Estat i recau majoritàriament en el Consell General del Poder
Judicial. El Consell General del Poder Judicial disposa de les estadístiques que li
faciliten els òrgans judicials, les quals estableixen de manera detallada el nombre
d’expedients ingressats, resolts i pendents per cada òrgan judicial. Aquesta estadís1.25.15. Preguntes per escrit
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tica és trimestral i es recull en un sistema informàtic del Punt Neutre Judicial del
Consell General del Poder Judicial.
Les dades estadístiques dels òrgans judicials de l’any 2015 es poden consultar a
l’enllaç següent:
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Base-de-datosde-la-estadistica-judicial--PC-AXIS-/
A la data d’aquesta resposta, només hi ha disponibles les dades estadístiques fins
al primer semestre de 2016, les dades corresponents al 3r trimestre de 2016 no estaran carregades fins mitjans novembre.
Barcelona, 5 d’octubre de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia
N. de la r.: La resposta a la pregunta 314-05813/11 respon conjuntament, també,
les preguntes següents: 314-05814/11, 314-05815/11, 314-05816/11, 314-05817/11,
314-05818/11, 314-05819/11, 314-05820/11, 314-05821/11, 314-05822/11,
314-05823/11, 314-05824/11, 314-05825/11, 314-05826/11, 314-05827/11,
314-05828/11, 314-05829/11, 314-05830/11, 314-05831/11, 314-05832/11,
314-05833/11, 314-05834/11, 314-05835/11, 314-05836/11, 314-05837/11,
314-05838/11, 314-05839/11, 314-05840/11, 314-05841/11, 314-05842/11,
314-05843/11, 314-05844/11, 314-05845/11, 314-05846/11, 314-05847/11,
314-05848/11, 314-05849/11, 314-05850/11, 314-05851/11, 314-05852/11,
314-05853/11, 314-05854/11, 314-05855/11, 314-05856/11, 314-05857/11,
314-05858/11, 314-05859/11, 314-05860/11, 314-05861/11, 314-05862/11,
314-05863/11, 314-05864/11, 314-05865/11, 314-05866/11, 314-05867/11,
314-05868/11, 314-05869/11, 314-05870/11, 314-05871/11, 314-05872/11,
314-05873/11, 314-05874/11, 314-05875/11, 314-05876/11, 314-05877/11,
314-05878/11, 314-05879/11, 314-05880/11, 314-05881/11, 314-05882/11,
314-05883/11, 314-05884/11, 314-05885/11, 314-05886/11, 314-05887/11,
314-05888/11, 314-05889/11, 314-05890/11, 314-05891/11, 314-05892/11,
314-05893/11, 314-05894/11, 314-05895/11, 314-05896/11, 314-05897/11,
314-05898/11, 314-05899/11, 314-05900/11, 314-05901/11, 314-05902/11,
314-05903/11, 314-05904/11, 314-05905/11, 314-05906/11, 314-05907/11,
314-05908/11, 314-05909/11, 314-05910/11, 314-05911/11, 314-05912/11, 31405913/11, 314-05914/11, 314-05915/11, 314-05916/11, 314-05917/11, 314-05918/11,
314-05919/11, 314-05920/11, 314-05921/11, 314-05922/11, 314-05923/11, 31405924/11, 314-05925/11, 314-05926/11, 314-05927/11, 314-05928/11, 31405929/11, 314-05930/11, 314-05931/11, 314-05932/11, 314-05933/11, 31405934/11 i 314-05935/11.
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2.

Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals
2.27.

2.27.15.

Preguntes per escrit

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el contracte programa de
la Corporació
316-00046/11
RETIRADA
Reg. 38106 / Admissió a tràmit: 13.10.2016

Retirada: David Pérez Ibáñez, del GP SOC.

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals a respondre per escrit sobre les darreres dades
d’audiència dels canals de la Corporació
316-00047/11
RETIRADA
Reg. 38107 / Admissió a tràmit: 13.10.2016

Retirada: David Pérez Ibáñez, del GP SOC.
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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
col·laboració amb els productors agraris de la Terra Alta per a pal·liar
els efectes de la pedregada del setembre del 2016
311-00325/11
ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP C’S
Reg. 35804 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació, 05.10.2016

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la
Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
Davant la forta pedregada que va afectar una bona part del municipi de Batea i
també al de Caseres, a la Terra Alta. Atenent al fet que ha coincidit amb plena temporada de collita de raïm, i que aquest fenomen atmosfèric pot tenir greus repercussions al sector vitivinícola, un dels principals motors econòmics de la Terra Alta:
– Quin mecanisme de col·laboració amb els productors agraris s’han dut a terme
durant les primeres hores per part del Departament d’Agricultura?
Palau del Parlament, 13 de setembre de 2016
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la
modificació de la necessitat d’assegurances per pedregades per als
productors agraris de la Terra Alta
311-00326/11
ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP C’S
Reg. 35805 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació, 05.10.2016

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la
Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
Davant la forta pedregada que va afectar una bona part del municipi de Batea i
també al de Caseres, a la Terra Alta. Atenent al fet que ha coincidit amb plena temporada de collita de raïm, i que aquest fenomen atmosfèric pot tenir greus repercussions al sector vitivinícola, un dels principals motors econòmics de la Terra Alta:
– S’està detectant un increment històric dels episodis de calamarsa a la Terra
Alta?
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– Això pot fer que calgui modificar les necessitats d’incloure assegurances per
pedregada?
Palau del Parlament, 13 de setembre de 2016
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si
farà d’intermediari entre els productors agraris de la Terra Alta
afectats per la pedregada del setembre del 2016 i les companyies
asseguradores
311-00327/11
ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP C’S
Reg. 35806 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació, 05.10.2016

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la
Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
Davant la forta pedregada que va afectar una bona part del municipi de Batea i
també al de Caseres, a la Terra Alta. Atenent al fet que ha coincidit amb plena temporada de collita de raïm, i que aquest fenomen atmosfèric pot tenir greus repercussions al sector vitivinícola, un dels principals motors econòmics de la Terra Alta:
– El Departament d’Agricultura ha fet d’interlocutor, o te previst fer-ho, entre els
productors potencialment afectats i les companyies asseguradores?
Palau del Parlament, 13 de setembre de 2016
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’ajuda
als productors agraris amb relació als efectes en els costos de
producció de les assegurances que cobreixen pedregades
311-00328/11
ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP C’S
Reg. 35807 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació, 05.10.2016

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la
Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
Davant la forta pedregada que va afectar una bona part del municipi de Batea i
també al de Caseres, a la Terra Alta. Atenent al fet que ha coincidit amb plena temporada de collita de raïm, i que aquest fenomen atmosfèric pot tenir greus repercussions al sector vitivinícola, un dels principals motors econòmics de la Terra Alta:
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– Pel que fa a les assegurances agràries que cobreixin pedregades i el seu efecte
als costos de producció, el Departament s’ha plantejat o com es pot ajudar per aquest
concepte als productors afectats?
– S’han portat a terme algun tipus d’ajut?
– En quines situacions?
Palau del Parlament, 13 de setembre de 2016
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre
la garantia de retorn del capital dels socis col·laboradors de la
Cooperativa Agrícola de Cambrils fins el 2032
311-00344/11
ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP C’S
Reg. 36351 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació, 05.10.2016

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la
Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
Després de la compareixença en seu parlamentària del Secretari d’Economia de
la Generalitat el passat dia 14 de setembre a la Comissió d’Economia i Hisenda, per
tal d’informar als grups de l’estat de situació de la Secció de Crèdit de la Cooperativa
Agrícola de Cambrils, des del vessant de la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i
Alimentació:
– Com garanteix el Pla de Viabilitat de la Cooperativa de Cambrils el retorn de les
quantitats anuals destinades a retornar el capital als socis col·laboradors fins el 2032?
Palau del Parlament, 19 de setembre de 2016
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
actuacions previstes en el cas que els beneficis de la Cooperativa
Agrícola de Cambrils resultin insuficients i sobre la seva repercussió
en l’activitat agrària
311-00345/11
ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP C’S
Reg. 36352 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació, 05.10.2016

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la
Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
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Després de la compareixença en seu parlamentaria del Secretari d’Economia de
la Generalitat el passat dia 14 de setembre a la Comissió d’Economia i Hisenda, per
tal d’informar als grups de l’estat de situació de la Secció de Crèdit de la Cooperativa
Agrícola de Cambrils, des del vessant de la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i
Alimentació:
Atès que el Departament d’Agricultura forma part de la Comissió de Seguiment
del Pla de Viabilitat.
– Quines eines d’actuació preveu el Departament en el supòsit que els beneficis
de l’activitat de la Cooperativa Agrícola no siguin suficients per a satisfer les quantitats establertes?
– En aquest darrer supòsit, com es podria veure compromesa l’activitat agrària
productiva pel fet d’haver de fer front al cost de devolució de les quotes fixades de
retorn del capital?
Palau del Parlament, 19 de setembre de 2016
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el
contingut del pla de viabilitat de la Cooperativa Agrícola de Cambrils
pel que fa a estudis econòmics i bones pràctiques de gestió
311-00346/11
ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP C’S
Reg. 36353 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació, 05.10.2016

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la
Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
Després de la compareixença en seu parlamentaria del Secretari d’Economia de
la Generalitat el passat dia 14 de setembre a la Comissió d’Economia i Hisenda, per
tal d’informar als grups de l’estat de situació de la Secció de Crèdit de la Cooperativa
Agrícola de Cambrils, des del vessant de la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i
Alimentació:
– El Pla de Viabilitat consisteix tant sols en un estudi econòmic o inclou alguna
mena de bones pràctiques de gestió de la Cooperativa que el Departament d’Agricultura pot tutelar?
– En cas afirmatiu, quines són aquestes bones pràctiques?
Palau del Parlament, 19 de setembre de 2016
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
mesures que poden condicionar la gestió de l’activitat agrària
incloses en el pla de viabilitat de la Cooperativa Agrícola de Cambrils

BOPC 234
14 d’octubre de 2016

311-00347/11
ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP C’S
Reg. 36354 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació, 05.10.2016

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la
Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
Després de la compareixença en seu parlamentaria del Secretari d’Economia de
la Generalitat el passat dia 14 de setembre a la Comissió d’Economia i Hisenda, per
tal d’informar als grups de l’estat de situació de la Secció de Crèdit de la Cooperativa
Agrícola de Cambrils, des del vessant de la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i
Alimentació:
– Quines mesures que poden condicionar la gestió de l’activitat agrària de la cooperativa inclou el Pla de Viabilitat?
Palau del Parlament, 19 de setembre de 2016
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost
de la inserció de l’ós Goiat als Pirineus
311-00348/11
ANUNCI: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP C’S
Reg. 36416 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació, 05.10.2016

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Javier Rivas Escamilla, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
El pasado 6 de junio se liberó un nuevo oso macho en Bonabé (Valle de Isil, Pallars Sobirà), traído desde Eslovenia. Según la versión oficial, con la introducción de
este nuevo macho, llamado Goiat, se pretende minimizar los problemas de consanguineidad que se derivarían como consecuencia de que toda la actual población de
osos que habitan entre el Pallars Sobirà y Aran, son descendientes del mismo macho
(llamado Pyros).
Según informaciones aparecidas en prensa el costo del proyecto para el oso
Goiat asciende a 2,5 millones de euros.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– ¿cuál es el coste real de inserción del oso Goiat en el Pirineo, tanto el coste total como desglosado anualmente?
Palau del Parlament, 21 de setembre de 2016
Javier Rivas Escamilla, diputat GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’informe
que avalua els riscos i els beneficis de la inserció de l’ós Goiat als
Pirineus

BOPC 234
14 d’octubre de 2016

311-00349/11
ANUNCI: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP C’S
Reg. 36417 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació, 05.10.2016

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Javier Rivas Escamilla, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
El pasado 6 de junio se liberó un nuevo oso macho en Bonabé (Valle de Isil, Pallars Sobirà), traído desde Eslovenia. Según la versión oficial, con la introducción de
este nuevo macho, llamado Goiat, se pretende minimizar los problemas de consanguineidad que se derivarían como consecuencia de que toda la actual población de
osos que habitan entre el Pallars Sobirà y Aran, son descendientes del mismo macho
(llamado Pyros).
Según informaciones aparecidas en prensa el costo del proyecto para el oso
Goiat asciende a 2,5 millones de euros.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– ¿Qué informe o documento que evalúe todos los riesgos y todos los beneficios
de la inserción del oso Goiat en el Pirineo ha utilizado el Govern de la Generalitat?
Palau del Parlament, 21 de setembre de 2016
Javier Rivas Escamilla, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’informe
de la conveniència de la inserció de l’ós Goiat als Pirineus
311-00350/11
ANUNCI: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP C’S
Reg. 36418 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació, 05.10.2016

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Javier Rivas Escamilla, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
El pasado 6 de junio se liberó un nuevo oso macho en Bonabé (Valle de Isil, Pallars Sobirà), traído desde Eslovenia. Según la versión oficial, con la introducción de
este nuevo macho, llamado Goiat, se pretende minimizar los problemas de consanguineidad que se derivarían como consecuencia de que toda la actual población de
osos que habitan entre el Pallars Sobirà y Aran, son descendientes del mismo macho
(llamado Pyros).
Según informaciones aparecidas en prensa el costo del proyecto para el oso
Goiat asciende a 2,5 millones de euros.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
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– ¿Qué informe o documento de cualquier índole de valoración sobre la conveniencia de inserción del oso Goiat en el Pirineo y el impacto socioeconómico y territorial de la misma contempla el Govern de la Generalitat?
Palau del Parlament, 21 de setembre de 2016
Javier Rivas Escamilla, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre
l’aplicació del mètode matemàtic de Singapur a l’ensenyament
311-00371/11
ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP C’S
Reg. 38038 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 11.10.2016

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 pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
A començament dels anys 80, Singapur ocupava les darreres posicions de les
avaluacions internacionals de rendiment acadèmic així que van cercar les millors
pràctiques educatives per tal d’aplicar-les a les seves aules. Quatre dècades després,
ocupen els primers llocs a proves internacionals com ara PISA, TIMSS o PIRSL.
A diferents comunitats autònomes espanyoles, com la de Madrid, o a ciutats com
València i Navarra es comença a aplicar el mètode matemàtic de Singapur. A les
darreres proves PISA de matemàtiques, Catalunya va quedar una mica per sota de la
mitjana de l’OCDE i en la vuitena posició amb respecte altres CCAA.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Té previst el Departament d’Ensenyament aplicar el mètode matemàtic de Singapur, com altres comunitats autònomes que treuen millors resultats en matemàtiques que Catalunya, com ara Madrid i Navarra?
– En cas negatiu, per què?
– En cas afirmatiu, quan i on?
Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2016
Sonia Sierra Infante, diputada GP C’s

3.25.15.

Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
préstecs sol·licitats a l’Institut Català de Finances el 2014
314-06434/11
FORMULACIÓ: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP C’S
Reg. 37485 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlamento

Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
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El número de total de préstamos solicitados al Institut Català de Finances durante el año 2014, incluyendo el desglose de
– Las personas físicas o jurídicas que han pedido cada préstamo.
– El importe de cada préstamo solicitado.
– El importe total de todos los préstamos solicitados.
Palacio del Parlamento, 27 de septiembre de 2016
Javier Rivas Escamilla, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre
de préstecs sol·licitats a l’Institut Català de Finances el 2015
314-06435/11
FORMULACIÓ: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP C’S
Reg. 37486 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlamento

Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
El número de total de préstamos solicitados al Institut Català de Finances durante el año 2015, incluyendo el desglose de
– Las personas físicas o jurídicas que han pedido cada préstamo.
– El importe de cada préstamo solicitado.
– El importe total de todos los préstamos solicitados.
Palacio del Parlamento, 27 de septiembre de 2016
Javier Rivas Escamilla, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre
de préstecs sol·licitats a l’Institut Català de Finances durant el 2016
314-06436/11
FORMULACIÓ: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP C’S
Reg. 37487 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlamento

Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
El número de total de préstamos solicitados al Institut Català de Finances durante el año 2016 (a fecha 30 de septiembre de 2016), incluyendo el desglose de
– Las personas físicas o jurídicas que han pedido cada préstamo.
– El importe de cada préstamo solicitado.
– El importe total de todos los préstamos solicitados.
Palacio del Parlamento, 27 de septiembre de 2016
Javier Rivas Escamilla, diputado GP C’s

3.25.15. Preguntes per escrit

22

BOPC 234
14 d’octubre de 2016

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre
de préstecs concedits per l’Institut Català de Finances el 2014
314-06437/11
FORMULACIÓ: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP C’S
Reg. 37488 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlamento

Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
El número de total de préstamos concedidos por el Institut Català de Finances
durante el año 2014, incluyendo el desglose de
– Las personas físicas o jurídicas a las que se ha concedido cada préstamo.
– El importe de cada préstamo solicitado.
– El importe total de todos los préstamos solicitados.
Palacio del Parlamento, 27 de septiembre de 2016
Javier Rivas Escamilla, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre
de préstecs concedits per l’Institut Català de Finances el 2015
314-06438/11
FORMULACIÓ: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP C’S
Reg. 37489 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlamento

Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
El número de total de préstamos concedidos por el Institut Català de Finances
durante el año 2015, incluyendo el desglose de
– Las personas físicas o jurídicas a las que se ha concedido cada préstamo.
– El importe de cada préstamo solicitado.
– El importe total de todos los préstamos solicitados.
Palacio del Parlamento, 27 de septiembre de 2016
Javier Rivas Escamilla, diputado GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre
de préstecs concedits per l’Institut Català de Finances durant el 2016
314-06439/11
FORMULACIÓ: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP C’S
Reg. 37490 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlamento

Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
El número de total de préstamos concedidos por el Institut Català de Finances
durante el año 2016 (a fecha 30 de septiembre de 2016), incluyendo el desglose de
– Las personas físicas o jurídicas a las que se ha concedido cada préstamo.
– El importe de cada préstamo solicitado.
– El importe total de todos los préstamos solicitados.
Palacio del Parlamento, 27 de septiembre de 2016
Javier Rivas Escamilla, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la taxa
d’impagament dels préstecs concedits per l’Institut Català
de Finances el 2014
314-06440/11
FORMULACIÓ: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP C’S
Reg. 37491 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlamento

Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
Tasa de impago de los préstamos concedidos por el Institut Català de Finances
durante el año 2014.
Palacio del Parlamento, 27 de septiembre de 2016
Javier Rivas Escamilla, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la taxa
d’impagament dels préstecs concedits per l’Institut Català
de Finances el 2015
314-06441/11
FORMULACIÓ: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP C’S
Reg. 37492 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlamento

Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
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Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
Tasa de impago de los préstamos concedidos por el Institut Català de Finances
durante el año 2015
Palacio del Parlamento, 27 de septiembre de 2016
Javier Rivas Escamilla, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la taxa
d’impagament dels préstecs concedits per l’Institut Català
de Finances durant el 2016
314-06442/11
FORMULACIÓ: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP C’S
Reg. 37493 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlamento

Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
Tasa de impago de los préstamos concedidos por el Institut Català de Finances
durante el año 2016 (a fecha 30 de septiembre de 2016).
Palacio del Parlamento, 27 de septiembre de 2016
Javier Rivas Escamilla, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la normativa
europea en què basa els requisits lingüístics per a accedir als ajuts
destinats a l’emprenedoria corporativa
314-06443/11
FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S
Reg. 37747 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlament

Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
En relació a la publicació dels requisits que demana la Generalitat de Catalunya
per accedir als fons Feder per emprenedoria corporativa, voldríem saber:
– En base a quina normativa europea la Generalitat de Catalunya afegeix a la
llista de requisits condicionants lingüístics per l’accés als ajuts públics que gestiona
l’IFEM destinat a l’emprendiment corporatiu?
Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2016
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la vigència de la
convocatòria per a accedir al Fons europeu de desenvolupament
regional (Feder) per a emprenedoria corporativa
314-06444/11
FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S
Reg. 37748 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlament

Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quina es la vigència de la convocatòria actual per accedir a fons Feder per emprenedoria corporativa?
Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2016
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses que
han sol·licitat d’accedir al Fons europeu de desenvolupament regional
(Feder) per a emprenedoria corporativa els darrers cinc anys
314-06445/11
FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S
Reg. 37749 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlament

Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quantes empreses han sol·licitat accedir a fons Feder per emprenedoria corporativa en els últims 5 anys, desglossat per convocatòries?
Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2016
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses que
han sol·licitat d’accedir al Fons europeu de desenvolupament regional
(Feder) per a emprenedoria corporativa el 2016
314-06446/11
FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S
Reg. 37750 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlament

Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
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– Quantes empreses han sol·licitat accedir a fons Feder per emprenedoria corporativa aquest any?
Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2016
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import previst
destinat a ajuts per a emprenedoria corporativa el 2016
314-06447/11
FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S
Reg. 37751 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlament

Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quin import té previst la Generalitat de Catalunya destinar a la línia d’ajudes
per emprenedoria corporativa aquest any?
Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2016
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import destinat
a ajuts per a emprenedoria corporativa provinents del Fons europeu
de desenvolupament regional (Feder) el 2012
314-06448/11
FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S
Reg. 37752 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlament

Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quin import va destinar per aquest fi l’any 2012 en ajudes a empreses per emprenedoria corporativa provinent de fons Feder?
Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2016
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’empreses
que van rebre ajuts del Fons europeu de desenvolupament regional
(Feder) per a emprenedoria corporativa el 2012
314-06449/11
FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S
Reg. 37753 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlament

Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– A quantes empreses es van concedir fons Feder per emprenedoria corporativa
l’any 2012 i per quins imports?
Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2016
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import destinat
a ajuts per a emprenedoria corporativa provinents del Fons europeu
de desenvolupament regional (Feder) el 2013
314-06450/11
FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S
Reg. 37754 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlament

Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quin import va destinar per aquest fi l’any 2013 en ajudes a empreses per emprenedoria corporativa provinent de fons Feder?
Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2016
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’empreses
que van rebre ajuts del Fons europeu de desenvolupament regional
(Feder) per a emprenedoria corporativa el 2013
314-06451/11
FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S
Reg. 37755 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlament

Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:

3.25.15. Preguntes per escrit

28

BOPC 234
14 d’octubre de 2016

– A quantes empreses es van concedir fons Feder per emprenedoria corporativa
l’any 2013 i per quins imports?
Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2016
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import destinat
a ajuts per a emprenedoria corporativa provinents del Fons europeu
de desenvolupament regional (Feder) el 2014
314-06452/11
FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S
Reg. 37756 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlament

Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quin import va destinar per aquest fi l’any 2014 en ajudes a empreses per emprenedoria corporativa provinent de fons Feder?
Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2016
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’empreses
que van rebre ajuts del Fons europeu de desenvolupament regional
(Feder) per a emprenedoria corporativa el 2014
314-06453/11
FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S
Reg. 37757 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlament

Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– A quantes empreses es van concedir fons Feder per emprenedoria corporativa
l’any 2014 i per quins imports?
Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2016
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import destinat
a ajuts per a emprenedoria corporativa provinents del Fons europeu
de desenvolupament regional (Feder) el 2015
314-06454/11
FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S
Reg. 37758 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlament

Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quin import va destinar per aquest fi l’any 2015 en ajudes a empreses per emprenedoria corporativa provinent de fons Feder?
Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2016
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’empreses
que van rebre ajuts del Fons europeu de desenvolupament regional
(Feder) per a emprenedoria corporativa el 2015
314-06455/11
FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S
Reg. 37759 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlament

Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– A quantes empreses es van concedir fons Feder per emprenedoria corporativa
l’any 2015 i per quins imports?
Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2016
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les millores
de sanejament a la carretera C-17 al pas per Tagamanent
314-06456/11
FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UNA
ALTRA DIPUTADA DEL GP SOC
Reg. 37858 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada
amb resposta escrita.
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Els nombrosos accidents de la C-17 fan necessària una acció immediata de la
via. El passat 29 de setembre de 2016 moria una noia de 28 anys en el tram de Tagamanent a causa d’una esllavissada que va caure sobre el seu cotxe.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quines millores de sanejament ha dut a terme darrerament el Govern en aquest
tram?
Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2016
Jordi Terrades i Santacreu, Marta Moreta Rovira, diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions
immediates de millorament a la carretera C-17 al tram entre Tona
i Granollers
314-06457/11
FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UNA
ALTRA DIPUTADA DEL GP SOC
Reg. 37859 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada
amb resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quines actuacions immediates estan previstes per la millora de la C-17 en el
tram que es comprèn de Tona a Granollers?
Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2016
Jordi Terrades i Santacreu, Marta Moreta Rovira, diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el millorament del
ferm a la carretera C-17 entre els punts quilomètrics 43 i 44 al pas
pel Congost
314-06458/11
FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UNA
ALTRA DIPUTADA DEL GP SOC
Reg. 37860 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada
amb resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quina és la previsió que té el Govern per la millora del ferm a la C-17 a l’alçada
del Congost, entre els punts quilomètrics 43 i 44?
Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2016
Jordi Terrades i Santacreu, Marta Moreta Rovira, diputats, GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures
de seguretat en el talús fetes el darrer any a la carretera C-17 entre
els punts quilomètrics 43 i 44 al pas pel Congost
314-06459/11
FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UNA
ALTRA DIPUTADA DEL GP SOC
Reg. 37861 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada
amb resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quines mesures de seguretat han estat realitzades l’últim any a la C-17 en el
talús, sobretot a l’alçada del Congost entre els punts quilomètrics 43 i 44?
Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2016
Jordi Terrades i Santacreu, Marta Moreta Rovira, diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures
correctores de velocitat previstes a la carretera C-17 en el tram entre
Centelles i Aiguafreda
314-06460/11
FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UNA
ALTRA DIPUTADA DEL GP SOC
Reg. 37862 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada
amb resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quines mesures correctores de velocitat té previstes el Govern en el tram de la
C-17 que va de Centelles a Aiguafreda?
Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2016
Jordi Terrades i Santacreu, Marta Moreta Rovira, diputats, GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions
previstes per a arreglar el paviment de la calçada a la carretera C-17
entre els punts quilomètrics 43 i 44
314-06461/11
FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UNA
ALTRA DIPUTADA DEL GP SOC
Reg. 37863 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada
amb resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quan està prevista alguna actuació per arranjar el paviment de la calçada de la
C-17 entre els punts quilomètrics 43 i 44, que presenta nombrosos i perillosos bonys
que comporten una irregularitat perillosa per a la circulació?
Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2016
Jordi Terrades i Santacreu, Marta Moreta Rovira, diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dotacions
pressupostàries per arreglar l’esllavissada a la carretera C-17
el 3 d’octubre passat
314-06462/11
FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UNA
ALTRA DIPUTADA DEL GP SOC
Reg. 37864 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada
amb resposta escrita.
El passat 3 d’octubre de 2016 un talús en el mateix tram s’esllavissava al mig de
la carretera C-17.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quines mesures pressupostàries té previst el Govern al respecte?
Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2016
Jordi Terrades i Santacreu, Marta Moreta Rovira, diputats, GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dotacions
pressupostàries per al millorament de la carretera C-17
314-06463/11
FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UNA
ALTRA DIPUTADA DEL GP SOC
Reg. 37865 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada
amb resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quines actuacions pressupostàries té previstes el Govern per la millora de la
seguretat de la C-17?
Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2016
Jordi Terrades i Santacreu, Marta Moreta Rovira, diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes
per a millorar el grau de satisfacció dels usuaris amb la carretera C-17
314-06464/11
FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UNA
ALTRA DIPUTADA DEL GP SOC
Reg. 37866 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada
amb resposta escrita.
Pel que fa a la morfologia, la C-17 suspèn amb un 33% de satisfacció els barems
analitzats, i està per sota de la mitjana de totes les carreteres estudiades (57,3%) segons el RACC.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quines mesures pensa adoptar el Govern al respecte?
Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2016
Jordi Terrades i Santacreu, Marta Moreta Rovira, diputats, GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de
millorament del ferm a la carretera C-17 al tram entre Centelles
i Aiguafreda
314-06465/11
FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UNA
ALTRA DIPUTADA DEL GP SOC
Reg. 37867 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada
amb resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– El Govern té prevista la millora del ferm de tot el tram de la C-17 des de Centelles fins a Aiguafreda?
Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2016
Jordi Terrades i Santacreu, Marta Moreta Rovira, diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre
d’habitatges buits de titularitat de la Generalitat pendents d’adjudicar
a l’Alt Camp
314-06466/11
FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB DOS
ALTRES DIPUTATS DEL GP SOC
Reg. 37868 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, Carles
Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta
següent, per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quin és el nombre d’habitatges buits de titularitat de la Generalitat que es troben pendents d’adjudicar, a la comarca de l’Alt Camp?
Palau del Parlament, 29 de setembre de 2016
Jordi Terrades i Santacreu, Rosa Maria Ibarra Ollé, Carles Castillo Rosique,
diputats, GP SOC
La diputada Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb altres diputats del Grup Parlamentari Socialista, ha formulat la mateixa pregunta al Govern a respondre per escrit
sobre el nombre d’habitatges buits de titularitat de la Generalitat pendents d’adjudicar
a cada comarca. Tot seguit es reprodueix la llista de preguntes amb el número de tramitació i de registre corresponents (admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016).
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges buits
de titularitat de la Generalitat pendents d’adjudicar a l’Alt Empordà (tram. 31406467/11, reg. 37869)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges buits de
titularitat de la Generalitat pendents d’adjudicar a l’Alt Penedès (tram. 314-06468/11,
reg. 37870)
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– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges buits de
titularitat de la Generalitat pendents d’adjudicar a l’Alt Urgell (tram. 314-06469/11,
reg. 37871)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges buits
de titularitat de la Generalitat pendents d’adjudicar a l’Alta Ribagorça (tram. 31406470/11, reg. 37872)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges buits
de titularitat de la Generalitat pendents d’adjudicar a l’Anoia (tram. 314-06471/11,
reg. 37873)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges buits
de titularitat de la Generalitat pendents d’adjudicar al Bages (tram. 314-06472/11,
reg. 37874)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges buits de
titularitat de la Generalitat pendents d’adjudicar al Baix Camp (tram. 314-06473/11,
reg. 37875)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges buits de
titularitat de la Generalitat pendents d’adjudicar al Baix Ebre (tram. 314-06474/11,
reg. 37876)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges buits
de titularitat de la Generalitat pendents d’adjudicar al Baix Empordà (tram. 31406475/11, reg. 37877)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges buits
de titularitat de la Generalitat pendents d’adjudicar al Baix Llobregat (tram. 31406476/11, reg. 37878)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges buits
de titularitat de la Generalitat pendents d’adjudicar al Baix Penedès (tram. 31406477/11, reg. 37879)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges buits de
titularitat de la Generalitat pendents d’adjudicar al Barcelonès (tram. 314-06478/11,
reg. 37880)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges buits de
titularitat de la Generalitat pendents d’adjudicar al Berguedà (tram. 314-06479/11,
reg. 37881)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges buits de
titularitat de la Generalitat pendents d’adjudicar a la Cerdanya (tram. 314-06480/11,
reg. 37882)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges buits de
titularitat de la Generalitat pendents d’adjudicar a la Conca de Barberà (tram. 31406481/11, reg. 37883)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges buits
de titularitat de la Generalitat pendents d’adjudicar al Garraf (tram. 314-06482/11,
reg. 37884)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges buits
de titularitat de la Generalitat pendents d’adjudicar a les Garrigues (tram. 31406483/11, reg. 37885)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges buits de
titularitat de la Generalitat pendents d’adjudicar a la Garrotxa (tram. 314-06484/11,
reg. 37886)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges buits
de titularitat de la Generalitat pendents d’adjudicar al Gironès (tram. 314-06485/11,
reg. 37887)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges buits de
titularitat de la Generalitat pendents d’adjudicar al Maresme (tram. 314-06486/11,
reg. 37888)
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– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges buits
de titularitat de la Generalitat pendents d’adjudicar al Moianès (tram. 314-06487/11,
reg. 37889)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges buits
de titularitat de la Generalitat pendents d’adjudicar al Montsià (tram. 314-06488/11,
reg. 37890)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges buits de
titularitat de la Generalitat pendents d’adjudicar a la Noguera (tram. 314-06489/11,
reg. 37891)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges buits
de titularitat de la Generalitat pendents d’adjudicar a Osona (tram. 314-06490/11,
reg. 37892)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges buits
de titularitat de la Generalitat pendents d’adjudicar al Pallars Jussà (tram. 31406491/11, reg. 37893)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges buits
de titularitat de la Generalitat pendents d’adjudicar al Pallars Sobirà (tram. 31406492/11, reg. 37894)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges buits
de titularitat de la Generalitat pendents d’adjudicar al Pla de l’Estany (tram. 31406493/11, reg. 37895)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges buits de
titularitat de la Generalitat pendents d’adjudicar al Pla d’Urgell (tram. 314-06494/11,
reg. 37896)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges buits
de titularitat de la Generalitat pendents d’adjudicar al Priorat (tram. 314-06495/11,
reg. 37897)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges buits
de titularitat de la Generalitat pendents d’adjudicar a la Ribera d’Ebre (tram. 31406496/11, reg. 37898)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges buits
de titularitat de la Generalitat pendents d’adjudicar al Ripollès (tram. 314-06497/11,
reg. 37899)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges buits
de titularitat de la Generalitat pendents d’adjudicar a la Segarra (tram. 314-06498/11,
reg. 37900)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges buits
de titularitat de la Generalitat pendents d’adjudicar al Segrià (tram. 314-06499/11,
reg. 37901)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges buits
de titularitat de la Generalitat pendents d’adjudicar a la Selva (tram. 314-06500/11,
reg. 37902)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges buits
de titularitat de la Generalitat pendents d’adjudicar al Solsonès (tram. 314-06501/11,
reg. 37903)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges buits de
titularitat de la Generalitat pendents d’adjudicar al Tarragonès (tram. 314-06502/11,
reg. 37904)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges buits de
titularitat de la Generalitat pendents d’adjudicar a la Terra Alta (tram. 314-06503/11,
reg. 37905)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges buits
de titularitat de la Generalitat pendents d’adjudicar a l’Urgell (tram. 314-06504/11,
reg. 37906)
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– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges buits
de titularitat de la Generalitat pendents d’adjudicar a Aran (tram. 314-06505/11, reg.
37907)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges buits
de titularitat de la Generalitat pendents d’adjudicar al Vallès Occidental (tram. 31406506/11, reg. 37908)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges buits
de titularitat de la Generalitat pendents d’adjudicar al Vallès Oriental (tram. 31406507/11, reg. 37909)

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions del
Consell de Seguretat Privada
314-06508/11
FORMULACIÓ: ALBERTO VILLAGRASA GIL, DEL GP PPC
Reg. 37910 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlament

Alberto Villagrasa Gil, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 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:
– Quins són els motius pels que Consell de Seguretat Privada no es reuneix des
de fa quatre anys?
– Quantes reunions ha celebrat el Consell de Seguretat Privada des de la seva
creació?
– Quan té previst el govern convocar al Consell de Seguretat Privada?
Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2016
Alberto Villagrasa Gil, diputat GP PPC

Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals
3.27.

3.27.10.

Preguntes orals en comissió

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment
en comissió sobre la resolució aprovada al debat sobre l’orientació
política general del Govern que fa referència a la corporació
322-00074/11
ANUNCI: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CSP
Reg. 37995 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.10.2016

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 Mit3.27.10. Preguntes orals en comissió
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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:
En relació a la resolució sobre la CCMA aprovada el passat 6 d’octubre al ple del
Debat sobre l’orientació del Govern.
Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2016
Marta Ribas Frias, diputada GP CSP

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment
en comissió sobre la direcció de la Corporació
322-00075/11
ANUNCI: FERNANDO DE PÁRAMO GÓMEZ, DEL GP C’S
Reg. 38036 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.10.2016

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

Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 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 direcció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Palau del Parlament, 10 d’octubre 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 de l’actualitat política
322-00076/11
ANUNCI: FERNANDO DE PÁRAMO GÓMEZ, DEL GP C’S
Reg. 38037 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.10.2016

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

Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 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 de l’actualitat política per part dels mitjans públics catalans
Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2016
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP C’s
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322-00077/11
ANUNCI: JORDI CUMINAL I ROQUET, DEL GP JS
Reg. 38054 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.10.2016

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

Jordi Cuminal i Roquet, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord
amb el que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al president
del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Recentment ens hem assabentat de la decisió del Consell de Govern de la
CCMA, a proposta de la presidència, de procedir al nomenament d’un nou director
de comercial i màrqueting, el sr. Martí Patxot en substitució del Sr. Carles Manteca. Quines han estat les motivacions i quins objectius es persegueixen amb aquest
nomenament?
Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2016
Jordi Cuminal i Roquet, diputat GP JS

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment
en comissió sobre l’estat d’implantació i les perspectives d’evolució
del pla estratègic aprovat el 2011
322-00078/11
ANUNCI: JORDI CUMINAL I ROQUET, DEL GP JS
Reg. 38055 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.10.2016

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

Jordi Cuminal i Roquet, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord
amb el que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al president
del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– L’any 2011 la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals va aprovar un Pla
Estratègic, que recollia i desenvolupava una concepció empresarial basada en una
única societat de mitjans. Atès el temps transcorregut des de la seva aprovació quin
és l’estat actual d’implantació i les perspectives d’evolució de l’esmentat pla estratègic?
Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2016
Jordi Cuminal i Roquet, diputat GP JS
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322-00079/11
ANUNCI: JORDI CUMINAL I ROQUET, DEL GP JS
Reg. 38056 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.10.2016

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

Jordi Cuminal i Roquet, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord
amb el que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al president
del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– El projecte de confluència dels serveis informatius que la CCMA està duent a
terme, preveu la seva implantació de manera gradual i progressiva. Atès que ja s’ha
implantat a la delegació de Madrid i a les corresponsalies internacionals, quina valoració en fa?
Palau del Parlament, 10 d’octubre 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 col·laboració amb la Xarxa Audiovisual Local
322-00080/11
ANUNCI: JORDI CUMINAL I ROQUET, DEL GP JS
Reg. 38057 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.10.2016

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

Jordi Cuminal i Roquet, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord
amb el que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al president
del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i la Xarxa Audiovisuals Local (XAL) mantenen de manera estable col·laboracions en l’àmbit de la producció i
emissió de continguts audiovisuals. Quina valoració fa d’aquesta col·laboració?
Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2016
Jordi Cuminal i Roquet, diputat GP JS
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322-00081/11
ANUNCI: SERGI SABRIÀ I BENITO, DEL GP JS
Reg. 38058 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.10.2016

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:
– Quines novetats i quina repercussió externa i interna (en quant a producció i
organització) tindrà la Marató d’enguany per celebrar els 25 anys?
Palau del Parlament, 10 d’octubre 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 reclamació de l’impost sobre el valor afegit per
part del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
322-00082/11
ANUNCI: SERGI SABRIÀ I BENITO, DEL GP JS
Reg. 38059 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.10.2016

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:
– En quin punt es troba la reclamació de l’IVA per part d’Hisenda?
Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2016
Sergi Sabrià i Benito, diputat GP JS
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322-00083/11
ANUNCI: SERGI SABRIÀ I BENITO, DEL GP JS
Reg. 38060 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.10.2016

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:
– Quin és l’estat actual de la plantilla després dels dos anys del PAC?
Palau del Parlament, 10 d’octubre 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 les instal·lacions de TV3 i Catalunya Ràdio
322-00084/11
ANUNCI: MIREIA BOYA E BUSQUET, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT
DEL GP CUP-CC
Reg. 38110 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.10.2016

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

Mireia Boya e Busquet, presidenta, Albert Botran i Pahissa, portaveu adjunt del
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord
amb el que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, presenten al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la
pregunta següent, per tal que els sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Sobre les instal·lacions de TV3 i Catalunya Ràdio.
Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Albert Botran i Pahissa, portaveu adjunt,
GP CUP-CC
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322-00085/11
ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP SOC
Reg. 38126 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.10.2016

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 la situació actual del contracte programa per a la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals.
Palau del Parlament, 11 d’octubre 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 darreres dades d’audiència dels canals de la
Corporació
322-00086/11
ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP SOC
Reg. 38127 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.10.2016

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, 11 d’octubre de 2016
David Pérez Ibáñez, diputat GP SOC
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323-00055/11
ANUNCI: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CSP
Reg. 37996 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.10.2016

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 TV3 la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Sobre les crítiques aparegudes en relació als estereotips masclistes a la sèrie
Merlí.
Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2016
Marta Ribas Frias, diputada GP CSP

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment
en comissió sobre el finançament de Televisió de Catalunya
323-00056/11
ANUNCI: FERNANDO DE PÁRAMO GÓMEZ, DEL GP C’S
Reg. 38034 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.10.2016

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

Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, presenta a Jaume Peral, Director de Televisió de Catalunya, la pregunta següent, per tal
que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Sobre el finançament de Televisió de Catalunya.
Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2016
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP C’s

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en
comissió sobre l’actualitat política i la programació
323-00057/11
ANUNCI: FERNANDO DE PÁRAMO GÓMEZ, DEL GP C’S
Reg. 38035 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.10.2016

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

Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, pre-
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senta a Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio, la pregunta següent, per tal que
li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Sobre l’actualitat política i la programació de Catalunya Ràdio.
Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2016
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP C’s

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment
en comissió sobre el lideratge d’audiència de TV3
323-00058/11
ANUNCI: JORDI CUMINAL I ROQUET, DEL GP JS
Reg. 38061 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.10.2016

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

Jordi Cuminal i Roquet, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord
amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, presenta a Jaume
Peral, director de Televisió de Catalunya la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– TV3 ha tancat el mes de setembre liderant les audiències. Quina valoració en fa
i com encara la TVC els propers mesos de cara al manteniment d’aquest lideratge?
Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2016
Jordi Cuminal i Roquet, diputat GP JS

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment
en comissió sobre els canvis en la programació i la reorganització
del departament d’esports
323-00059/11
ANUNCI: SERGI SABRIÀ I BENITO, DEL GP JS
Reg. 38062 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.10.2016

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:
– Quins canvis s’han produït en la programació i reorganització del departament
d’esports després d’aconseguir els drets d’imatges dels resums de la Lliga?
Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2016
Sergi Sabrià i Benito, diputat GP JS
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323-00060/11
ANUNCI: SERGI SABRIÀ I BENITO, DEL GP JS
Reg. 38063 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.10.2016

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 oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quina és l’aposta de Catalunya Ràdio pel que fa als continguts culturals en la
programació d’aquesta temporada?
Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2016
Sergi Sabrià i Benito, diputat GP JS

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment
en comissió sobre els continguts polítics en la programació de ficció
i entreteniment de TV3
323-00061/11
ANUNCI: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL GP PPC
Reg. 38108 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.10.2016

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

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 192 del Reglament del
Parlament, presenta a Jaume Peral, director de Televisió de Catalunya, la pregunta
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Sobre els continguts de caire polític en la programació de ficció i entreteniment
de TV3.
Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2016
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt GP PPC
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Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en
comissió sobre les preguntes fetes a l’audiència des dels programes
de l’emissora
323-00062/11
ANUNCI: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL GP PPC
Reg. 38109 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.10.2016

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

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, presenta a Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio, la pregunta següent,
per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quina opinió li mereixen les preguntes i/o enquestes que des dels programes
del mitjà es realitzen a l’audiència?
Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2016
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt GP PPC

3.27.15.

Preguntes per escrit

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre
els criteris per a fixar el contingut de les preguntes que es fan a
l’audiència
325-00032/11
FORMULACIÓ: ANDREA LEVY SOLER, DEL GP PPC
Reg. 37646 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlament

Andrea Levy Soler, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 192 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 per escrit.
En relació a la pregunta realitzada a l’audiència del programa de Catalunya Ràdio Catalunya Vespre en la seva emissió del passat 3 d’octubre de 2016 que deia «Esteu disposats a impedir físicament que jutgin Mas, Ortega i Rigau?»,
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quins són els criteris que fixen el contingut de les preguntes i/o tweets que des
dels mitjans de comunicació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals,
especialment del mitjà ràdio, es realitzen a l’audiència?
Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2016
Andrea Levy Soler, diputada GP PPC
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Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre
el responsable d’autoritzar o validar les preguntes que es fan a
l’audiència
325-00033/11
FORMULACIÓ: ANDREA LEVY SOLER, DEL GP PPC
Reg. 37647 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlament

Andrea Levy Soler, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 192 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 per escrit.
En relació a la pregunta realitzada a l’audiència del programa de Catalunya Ràdio Catalunya Vespre en la seva emissió del passat 3 d’octubre de 2016 que deia «Esteu disposats a impedir físicament que jutgin Mas, Ortega i Rigau?»,
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quin és el responsable d’autoritzar i/o validar les preguntes i/o tweets que des
dels mitjans de comunicació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals es
realitzen a l’audiència?
Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2016
Andrea Levy Soler, diputada GP PPC

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre
el responsable d’autoritzar o validar les preguntes que es fan a
l’audiència des del programa Catalunya vespre, de Catalunya Ràdio
325-00034/11
FORMULACIÓ: ANDREA LEVY SOLER, DEL GP PPC
Reg. 37648 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlament

Andrea Levy Soler, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 192 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 per escrit.
En relació a la pregunta realitzada a l’audiència del programa de Catalunya Ràdio Catalunya Vespre en la seva emissió del passat 3 d’octubre de 2016 que deia «Esteu disposats a impedir físicament que jutgin Mas, Ortega i Rigau?»,
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quin és el responsable d’autoritzar i/o validar les preguntes i/o tweets que el
programa de Catalunya Ràdio Catalunya Vespre realitza a la seva audiència?
Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2016
Andrea Levy Soler, diputada GP PPC
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Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el
control des de la direcció de Catalunya Ràdio del contingut de les
preguntes que es fan a l’audiència
325-00035/11
FORMULACIÓ: ANDREA LEVY SOLER, DEL GP PPC
Reg. 37649 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlament

Andrea Levy Soler, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 192 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 per escrit.
En relació a la pregunta realitzada a l’audiència del programa de Catalunya Ràdio Catalunya Vespre en la seva emissió del passat 3 d’octubre de 2016 que deia «Esteu disposats a impedir físicament que jutgin Mas, Ortega i Rigau?»,
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Des de la direcció dels mitjans de comunicació, en aquest cas, des de la direcció del mitjà ràdio de la CCMA es controla el contingut de les preguntes que els programes realitzen a l’audiència? En cas afirmatiu, quin tipus de control es realitza?
Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2016
Andrea Levy Soler, diputada GP PPC

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el
control des de la direcció de la Corporació del contingut de les
preguntes que es fan a l’audiència
325-00036/11
FORMULACIÓ: ANDREA LEVY SOLER, DEL GP PPC
Reg. 37650 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlament

Andrea Levy Soler, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 192 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 per escrit.
En relació a la pregunta realitzada a l’audiència del programa de Catalunya Ràdio Catalunya Vespre en la seva emissió del passat 3 d’octubre de 2016 que deia «Esteu disposats a impedir físicament que jutgin Mas, Ortega i Rigau?»,
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Des de la direcció de la CCMA es controla el contingut de les preguntes que
els programes realitzen a l’audiència? En cas afirmatiu, quin tipus de control es realitza?
Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2016
Andrea Levy Soler, diputada GP PPC
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Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre
l’adequació al llibre d’estil dels mitjans de la Corporació de la
pregunta que el programa Catalunya vespre va fer a l’audiència
el 3 d’octubre de 2016
325-00037/11
FORMULACIÓ: ANDREA LEVY SOLER, DEL GP PPC
Reg. 37651 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlament

Andrea Levy Soler, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 192 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 per escrit.
En relació a la pregunta realitzada a l’audiència del programa de Catalunya Ràdio Catalunya Vespre en la seva emissió del passat 3 d’octubre de 2016 que deia «Esteu disposats a impedir físicament que jutgin Mas, Ortega i Rigau?»,
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Considera la direcció de Catalunya Ràdio que la pregunta que el programa Catalunya Vespre va realitzar en la seva emissió del 3 d’octubre de 2016 en la que deia
«Esteu disposats a impedir físicament que jutgin Mas, Ortega i Rigau?» s’ajusta al
llibre d’estils dels mitjans de la CCMA?
Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2016
Andrea Levy Soler, diputada GP PPC

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre la
neutralitat política de la pregunta que el programa Catalunya vespre
va fer a l’audiència el 3 d’octubre de 2016
325-00038/11
FORMULACIÓ: ANDREA LEVY SOLER, DEL GP PPC
Reg. 37652 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlament

Andrea Levy Soler, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 192 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 per escrit.
En relació a la pregunta realitzada a l’audiència del programa de Catalunya Ràdio Catalunya Vespre en la seva emissió del passat 3 d’octubre de 2016 que deia «Esteu disposats a impedir físicament que jutgin Mas, Ortega i Rigau?»,
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Considera que la pregunta que el programa Catalunya Vespre va realitzar en la
seva emissió del 3 d’octubre de 2016 en la que deia «Esteu disposats a impedir físicament que jutgin Mas, Ortega i Rigau?» és una exemple de la neutralitat política
que respecta el llibre d’estils dels mitjans de la CCMA?
Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2016
Andrea Levy Soler, diputada GP PP
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