BUTLLETÍ OFICIAL
DEL PARL AMENT DE CATALUNYA
XI legislatura · tercer període · número 240 · divendres 21 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
1.25.05. Preguntes orals en el Ple
Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques d’habitatge
310-00119/11
Substanciació

19

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les beques menjador
310-00120/11
Substanciació

19

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la inspecció de treball
310-00121/11
Substanciació

19

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la infància
310-00122/11
Substanciació

19

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els procediments judicials
per abusos sexuals a infants i joves
310-00123/11
Substanciació

19

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les previsions amb relació
al sistema de regadiu del canal Segarra-Garrigues
310-00124/11
Substanciació

20

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació actual de la legislació en matèria d’habitatge
310-00125/11
Substanciació

20

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els problemes al servei de
rodalia i als trens regionals
310-00126/11
Substanciació

20

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la suspensió de la Llei
17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes
310-00127/11
Substanciació

20

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre les
despeses en la creació d’estructures d’estat i sobre la política fiscal del Govern
317-00080/11
Substanciació

20

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la convocatòria del referèndum
317-00081/11
Substanciació
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la presentació en seu parlamentària dels canvis en el full de ruta del Govern
317-00082/11
Substanciació

21

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la resposta del Govern de l’Estat a l’oferta de diàleg per a la celebració d’un referèndum
acordat sobre la independència de Catalunya
317-00083/11
Substanciació

21

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la previsió de partides en els pressupostos de la Generalitat per al 2017 per a aplicar la
renda garantida de ciutadania
317-00084/11
Substanciació

21

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la
seva disponibilitat a negociar amb el Govern de l’Estat els vint-i-tres punts que el
president Mas va presentar al president Rajoy i el grau de compliment de les reivindicacions fetes
317-00085/11
Substanciació

21

1.25.15. Preguntes per escrit
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obertura d’un expedient a la cadena de supermercats Dia arran de la denúncia interposada per Joves Agricultors i
Ramaders de Catalunya per una presumpta venda d’oli a pèrdua
314-05214/11
Resposta del Govern

22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la seva actuació davant la possible
venda a pèrdua practicada per cadenes o establiments comercials
314-05215/11
Resposta del Govern

23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les denúncies interposades a establiments comercials de distribució alimentària per la venda a pèrdua i altres pràctiques abusives
314-05216/11
Resposta del Govern

23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’aplicar el decret de
plantilles docents diferenciant els municipis petits
314-05230/11
Resposta del Govern

23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el decret de plantilles docents
s’aplica igual als municipis grans i als petits
314-05231/11
Resposta del Govern

24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la denúncia de la comunitat educativa de la Sénia (Montsià) amb relació a l’aplicació del decret de plantilles docents
314-05232/11
Resposta del Govern

24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de reforçar la plantilla
docent de l’Escola Jaume I i de l’Institut de la Sénia
314-05233/11
Resposta del Govern

24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la notificació pel Govern de l’Estat
de la recuperació de la competència de gestió de les beques d’estudi
314-05237/11
Resposta del Govern

24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions fetes amb el Govern
de l’Estat per a recuperar la competència de gestió de les beques d’estudi
314-05238/11
Resposta del Govern
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que està adoptant per
a la gestió de les beques d’estudi
314-05239/11
Resposta del Govern

26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió del nombre d’alumnes
usuaris del transport i el menjador escolars per al curs 2016-2017
314-05240/11
Resposta del Govern

26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació amb què treballa per a
preveure el nombre d’alumnes usuaris del transport i el menjador escolars cada curs
314-05241/11
Resposta del Govern

28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la proposta de finançament dels
serveis de transport i menjador escolars per al curs 2016-2017
314-05242/11
Resposta del Govern

28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació de transport escolar
distribuïda en funció del percentatge d’alumnes obligatoris i no obligatoris que fa
ús d’aquest servei
314-05243/11
Resposta del Govern

28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que es traslladen en transport escolar comptabilitzats com a no obligatoris
314-05244/11
Resposta del Govern

28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que es traslladen en transport escolar comptabilitzats com a obligatoris
314-05245/11
Resposta del Govern

29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que es traslladen en transport escolar reassignats com a no obligatoris
314-05246/11
Resposta del Govern

29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que fan ús
del menjador escolar comptabilitzats com a no obligatoris
314-05247/11
Resposta del Govern

29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que fan ús
del menjador escolar comptabilitzats com a obligatoris
314-05248/11
Resposta del Govern

29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que fan ús
del menjador escolar reassignats com a no obligatoris
314-05249/11
Resposta del Govern

30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el càlcul de la dotació per al servei
de menjador escolar obligatori
314-05250/11
Resposta del Govern

30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els costos del transport escolar i
l’ocupació real dels vehicles
314-05251/11
Resposta del Govern

30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació econòmica per al transport escolar obligatori
314-05252/11
Resposta del Govern

30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació econòmica per al transport escolar no obligatori
314-05253/11
Resposta del Govern
Taula de contingut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el preu del servei de menjador
escolar
314-05254/11
Resposta del Govern

31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a atorgar els ajuts
de menjador escolar
314-05255/11
Resposta del Govern

31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a la posada en
funcionament dels nous trens de la línia entre Lleida i la Pobla de Segur
314-05264/11
Resposta del Govern

31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat que els nous trens
de la línia entre Lleida i la Pobla de Segur entrin en servei durant l’estiu
314-05265/11
Resposta del Govern

32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels nous trens de la línia
entre Lleida i la Pobla de Segur
314-05266/11
Resposta del Govern

32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de l’incompliment dels
terminis de la posada en funcionament dels nous trens de la línia entre Lleida i la
Pobla de Segur
314-05268/11
Resposta del Govern

32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els problemes tècnics i administratius de la línia entre Lleida i la Pobla de Segur que han provocat la suspensió del
servei ferroviari
314-05269/11
Resposta del Govern

33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’emplaçament i el cost de les instal·
lacions per al manteniment dels nous trens de la línia entre Lleida i la Pobla de Segur
314-05270/11
Resposta del Govern

34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adjudicació del projecte de les
instal·lacions per al manteniment dels nous trens de la línia entre Lleida i la Pobla
de Segur
314-05271/11
Resposta del Govern

34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de la suspensió del servei de tren de la línia entre Lleida i la Pobla de Segur
314-05272/11
Resposta del Govern

35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’alternativa de transport públic a
la línia de tren entre Lleida i la Pobla de Segur
314-05273/11
Resposta del Govern

35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes amb l’Agència de
Seguretat Aèria per a demanar explicacions pels retards i les cancel·lacions de vols
de Vueling la darrera setmana
314-05276/11
Resposta del Govern

35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca d’una compareixença
pública per a explicar les gestions fetes amb relació als retards i les cancel·lacions
de vols de Vueling la darrera setmana
314-05277/11
Resposta del Govern

36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes que Vueling ha posat a disposició dels usuaris afectats pels retards i les cancel·lacions de vols perquè
puguin presentar queixes i reclamacions
314-05282/11
Resposta del Govern
Taula de contingut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’alguna participació
directa o indirecta de la Generalitat o del seu del sector públic en Vueling
314-05294/11
Resposta del Govern

37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possible contribució financera
feta per la Generalitat o el seu sector públic a Vueling
314-05295/11
Resposta del Govern

37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possible inversió financera feta
per la Generalitat o el seu sector públic a Vueling
314-05296/11
Resposta del Govern

37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els possibles préstecs, garanties
o ajuts de la Generalitat o del seu sector públic a Vueling
314-05297/11
Resposta del Govern

38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els possibles préstecs, garanties
o ajuts de l’Institut Català de Finances a Vueling
314-05298/11
Resposta del Govern

39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els possibles préstecs, garanties
o ajuts d’Avalis a Vueling
314-05299/11
Resposta del Govern

39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la substància que es va alliberar
en la fuita que va tenir lloc al polígon Petroquímic Nord, de Tarragona, el 27 de juny
de 2016
314-05477/11
Resposta del Govern

39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reobertura de les plantes de
tractament de purins per cogeneració i les mesures per a impulsar sistemes de
tractament més respectuosos amb el medi ambient
314-05621/11
Resposta del Govern

40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració d’empreses externes de col·locació amb el Servei d’Ocupació de Catalunya
314-05717/11
Resposta del Govern

41

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

44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què va tenir coneixement
de les amenaces al col·lectiu LGBTI a les xarxes socials
314-05762/11
Resposta del Govern

44

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

45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a garantir la
seguretat del col·lectiu LGBTI
314-05764/11
Resposta del Govern

46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un protocol d’actuació específic per al cas de les amenaces al col·lectiu LGBTI a les xarxes socials
314-05765/11
Resposta del Govern
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració i la coordinació entre l’òrgan coordinador i el Síndic de Greuges, la Fiscalia i altres organismes en el
cas de les amenaces al col·lectiu LGBTI
314-05766/11
Resposta del Govern

46

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

46

Pregunta al Govern a respondre per escrit 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
314-05956/11
Resposta del Govern

47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació de la necessitat d’assegurances per pedregades per als productors agraris de la Terra Alta
314-05957/11
Resposta del Govern

47

Pregunta al Govern a respondre per escrit 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
314-05958/11
Resposta del Govern

48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ajuda als productors agraris amb
relació als efectes en els costos de producció de les assegurances que cobreixen
pedregades
314-05959/11
Resposta del Govern

48

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
1.27.10. 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
Substanciació

49

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
Substanciació

49

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
Substanciació

49

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
Substanciació

50

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
Substanciació

50

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
Substanciació
Taula de contingut
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la col·laboració
amb la Xarxa Audiovisual Local
322-00080/11
Substanciació

50

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
Substanciació

51

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
Substanciació

51

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
Substanciació

51

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
Substanciació

51

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
Substanciació

51

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
Substanciació

52

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
Substanciació

52

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió
sobre el finançament de Televisió de Catalunya
323-00056/11
Substanciació

52

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre
l’actualitat política i la programació
323-00057/11
Substanciació

52

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió
sobre el lideratge d’audiència de TV3
323-00058/11
Substanciació

52

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
Substanciació

53

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre
els continguts culturals en la programació d’aquesta temporada
323-00060/11
Substanciació
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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
Substanciació

53

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
Substanciació

53

1.27.15. Preguntes per escrit
Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a
respondre per escrit sobre la caiguda d’ingressos per publicitat a TV3
316-00043/11
Resposta del president del Consell de Govern

54

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a
respondre per escrit sobre l’evolució dels sous dels directius de la Corporació del
2015 ençà
316-00044/11
Resposta del president del Consell de Govern

55

2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment
2.25. Preguntes al Govern
2.25.15. 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
Retirada

56

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
Retirada

56

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
Retirada

56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de préstecs concedits
per l’Institut Català de Finances el 2014
314-06437/11
Retirada

56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de préstecs concedits
per l’Institut Català de Finances el 2015
314-06438/11
Retirada

56

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
Retirada

57

3. Tramitacions en curs
3.25. Preguntes al Govern
3.25.05. Preguntes orals en el Ple
Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques d’habitatge
310-00119/11
Anunci: Mireia Boya e Busquet, del GP CUP-CC

58

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les beques menjador
310-00120/11
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP SOC

58

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la inspecció de treball
310-00121/11
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la infància
310-00122/11
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s

59

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els procediments judicials
per abusos sexuals a infants i joves
310-00123/11
Anunci: Gemma Lienas Massot, del GP CSP

59

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les previsions amb relació
al sistema de regadiu del canal Segarra-Garrigues
310-00124/11
Anunci: Josep Enric Millo i Rocher, del GP PPC

60

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació actual de la legislació en matèria d’habitatge
310-00125/11
Anunci: Marta Rovira i Vergés, del GP JS

60

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els problemes al servei de
rodalia i als trens regionals
310-00126/11
Anunci: Marta Rovira i Vergés, del GP JS

60

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la suspensió de la Llei
17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes
310-00127/11
Anunci: GP JS

61

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
317-00080/11
Anunci: Inés Arrimadas García, del GP C’s

61

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social
317-00081/11
Anunci: Mireia Boya e Busquet, del GP CUP-CC

62

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
317-00082/11
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP SOC

62

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els
darrers esdeveniments polítics
317-00083/11
Anunci: Jordi Turull i Negre, del GP JS

62

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
317-00084/11
Anunci: Josep Lluís Franco Rabell, del GP CSP

63

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
317-00085/11
Anunci: Xavier García Albiol, del GP PPC

63

3.25.10. Preguntes orals en comissió
Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el responsable polític
de l’elaboració d’un document nacional d’identitat català
311-00354/11
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s

64

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’acord de govern que
recull la decisió d’elaborar un document nacional d’identitat català
311-00355/11
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s

64

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la normativa legal en
què basa l’elaboració d’un document nacional d’identitat
311-00356/11
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data en què ha ordenat l’elaboració d’un document nacional d’identitat català
311-00357/11
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s

65

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la unitat administrativa
que té l’encàrrec d’elaborar el document nacional d’identitat català
311-00358/11
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s

66

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’organisme que gestionarà l’expedició del document nacional d’identitat català
311-00359/11
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s

66

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost de l’elaboració
del document nacional d’identitat català
311-00360/11
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s

67

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la partida pressupostària a la qual s’imputa l’elaboració del document nacional d’identitat català
311-00361/11
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s

67

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’empresa o l’ens encarregat d’elaborar el document nacional d’identitat català
311-00362/11
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s

68

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els criteris per a atorgar
el document nacional d’identitat català
311-00363/11
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s

68

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la distribució del document nacional d’identitat català als titulars
311-00364/11
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s

69

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de fer una
campanya informativa amb relació al document nacional d’identitat català
311-00365/11
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s

69

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre quan estarà enllestit el
document nacional d’identitat català
311-00366/11
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s

70

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les bases de dades que
s’usen per a elaborar el document nacional d’identitat català
311-00367/11
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s

70

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el compliment de la
legislació pel que fa a la protecció de les dades personals en l’elaboració del document nacional d’identitat català
311-00368/11
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s

71

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les aplicacions del document nacional d’identitat català
311-00369/11
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s

71

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el model lingüístic de
l’Escola Joan Rebull, de Reus
311-00372/11
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP C’s

72

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’ensenyament plurilingüe a Reus
311-00373/11
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres públics de
Reus que ofereixen part del currículum en espanyol
311-00374/11
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP C’s

73

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el fet que es faci pública la identitat de les famílies de Reus que havien demanat als tribunals un model
plurilingüe d’ensenyament
311-00375/11
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP C’s

73

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si s’ha posat en contacte
amb les famílies de Reus que havien demanat un model plurilingüe d’ensenyament
i que han hagut de canviar d’escola
311-00376/11
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP C’s

74

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els partits judicials on
s’ha implantat la nova oficina judicial
311-00377/11
Anunci: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

75

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el calendari d’implantació de l’oficina judicial als nous partits judicials
311-00378/11
Anunci: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

75

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la creació d’una comissió de seguiment de la nova oficina judicial
311-00379/11
Anunci: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

75

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els recursos econòmics
i materials destinats a la implantació de l’oficina judicial el 2014
311-00380/11
Anunci: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

76

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el manteniment del
nombre de llocs de treball una vegada finalitzi la implantació de l’oficina judicial
311-00381/11
Anunci: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

76

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la implantació i el calendari previst del programa e-Justícia
311-00382/11
Anunci: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

77

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els recursos econòmics
i materials destinats a la implantació del programa e-Justícia
311-00383/11
Anunci: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

77

3.25.15. Preguntes per escrit
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació del mètode matemàtic
de Singapur a l’ensenyament
314-06509/11
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP C’s

77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el moment en què va conèixer els
antecedents penals del professor denunciat a Blanes (Selva) per abusos sexuals a
un menor
314-06510/11
Formulació: Alícia Romero Llano, juntament amb dos altres diputats del GP SOC

78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions que va fer dels del
moment que va conèixer els antecedents penals del professor denunciat a Blanes
(Selva) per abusos sexuals a un menor
314-06511/11
Formulació: Alícia Romero Llano, juntament amb dos altres diputats del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comunicació a la direcció d’una
escola de Mollet del Vallès (Vallès Oriental) de la denúncia a un professor que hi
havia treballat per abusos sexuals
314-06512/11
Formulació: Alícia Romero Llano, juntament amb dos altres diputats del GP SOC

79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el suport a la direcció, l’equip docent i els pares d’alumnes de l’escola de Mollet del Vallès (Vallès Occidental) on
havia treballat el professor denunciat per abusos sexuals a un menor
314-06513/11
Formulació: Alícia Romero Llano, juntament amb dos altres diputats del GP SOC

80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es personarà com a acusació
particular en el cas del professor denunciat a Blanes (Selva) per abusos sexuals a
un menor
314-06514/11
Formulació: Alícia Romero Llano, juntament amb dos altres diputats del GP SOC

80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la voluntat del Departament d’Ensenyament de reunir-se amb els pares d’alumnes de l’escola de Mollet del Vallès (Vallès
Oriental) on havia treballat el professor denunciat per abusos sexuals a un menor
314-06515/11
Formulació: Alícia Romero Llano, juntament amb dos altres diputats del GP SOC

81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la notícia de la creació d’un carnet
d’identitat català per l’Institut d’Estudis de l’Autogovern
314-06516/11
Formulació: Andrea Levy Soler, del GP PPC

81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les funcions d’un hipotètic carnet
d’identitat català desenvolupat per l’Institut d’Estudis de l’Autogovern
314-06517/11
Formulació: Andrea Levy Soler, del GP PPC

82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la necessitat d’un carnet d’identitat català
314-06518/11
Formulació: Andrea Levy Soler, del GP PPC

82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del desenvolupament del
carnet d’identitat català
314-06519/11
Formulació: Andrea Levy Soler, del GP PPC

82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost total de la posada en funcionament del carnet d’identitat català
314-06520/11
Formulació: Andrea Levy Soler, del GP PPC

83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’enquesta feta des del Twitter de
Catalunya Ràdio sobre la disposició dels ciutadans a impedir físicament el funcionament de la justícia
314-06521/11
Formulació: Andrea Levy Soler, del GP PPC

83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’establiment de contactes o contractes amb empreses per a desenvolupar el carnet d’identitat català
314-06522/11
Formulació: Andrea Levy Soler, del GP PPC

84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’establiment de contactes o contractes amb ens administratius per a desenvolupar el carnet d’identitat català
314-06523/11
Formulació: Andrea Levy Soler, del GP PPC

84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compra o el desenvolupament
de programari per a fer possible la votació electrònica
314-06524/11
Formulació: Andrea Levy Soler, del GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost total del sistema informàtic
per a la votació electrònica
314-06525/11
Formulació: Andrea Levy Soler, del GP PPC

85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió del cost total del sistema informàtic per a la votació electrònica
314-06526/11
Formulació: Andrea Levy Soler, del GP PPC

85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els usos del sistema informàtic per
a la votació electrònica
314-06527/11
Formulació: Andrea Levy Soler, del GP PPC

86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de presentació al Parlament
de l’avantprojecte de llei de votació distant o electrònica
314-06528/11
Formulació: Andrea Levy Soler, del GP PPC

86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació publicada segons la
qual el desenvolupament del carnet d’identitat català té un cost de 9 milions d’euros
314-06529/11
Formulació: Andrea Levy Soler, del GP PPC

87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació entre els beneficis i els
costos del carnet d’identitat català
314-06530/11
Formulació: Andrea Levy Soler, del GP PPC

87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració del Pacte nacional per
la transició energètica
314-06531/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC

87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el model lingüístic de l’Escola Joan
Rebull, de Reus (Baix Camp)
314-06532/11
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP C’s

88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ensenyament plurilingüe a Reus
(Baix Camp)
314-06533/11
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP C’s

89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres públics de Reus (Baix
Camp) que ofereixen part del currículum en espanyol
314-06534/11
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP C’s

89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que es faci pública la identitat de les famílies de Reus (Baix Camp) que havien demanat als tribunals un model
plurilingüe d’ensenyament
314-06535/11
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP C’s

90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha posat en contacte amb les
famílies de Reus (Baix Camp) que havien demanat un model plurilingüe d’ensenyament i que han hagut de canviar d’escola
314-06536/11
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP C’s

90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posada en funcionament de l’Arxiu Comarcal de l’Alta Ribagorça
314-06537/11
Formulació: Javier Rivas Escamilla, del GP C’s

91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió pressupostària per a la
construcció de l’Arxiu Comarcal de l’Alta Ribagorça
314-06538/11
Formulació: Javier Rivas Escamilla, del GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions i els ajuts a Barcelona Activa i l’Ajuntament de Barcelona en el marc dels plans extraordinaris d’ocupació locals
314-06539/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presència de l’occità en els equipaments culturals de la Generalitat
314-06540/11
Formulació: Mireia Boya e Busquet, del GP CUP-CC

93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de l’arrendament d’unes
parcel·les al voltant de l’Institut Vilamajor, de Sant Pere de Vilamajor (Vallès Oriental)
314-06541/11
Formulació: Mireia Boya e Busquet, juntament amb un altre diputat del GP CUP-CC

94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de presos tractats amb
metadona en data del 31 de desembre de 2010
314-06542/11
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s

94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de presos, en data del
31 de desembre de 2010, que havien arribat amb un tractament per a una addicció
i als quals es va canviar el tractament
314-06543/11
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s

95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de presos tractats amb
metadona en data del 31 de desembre de 2011
314-06544/11
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s

95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de presos, en data del
31 de desembre de 2011, que havien arribat amb un tractament per a una addicció
i als quals es va canviar el tractament
314-06545/11
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s

96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de presos tractats amb
metadona en data del 31 de desembre de 2012
314-06546/11
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s

96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de presos, en data del
31 de desembre de 2012, que havien arribat amb un tractament per a una addicció
i als quals es va canviar el tractament
314-06547/11
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s

97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de presos tractats amb
metadona en data del 31 de desembre de 2013
314-06548/11
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s

97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de presos, en data del
31 de desembre de 2013, que havien arribat amb un tractament per a una addicció
i als quals es va canviar el tractament
314-06549/11
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s

98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de presos tractats amb
metadona en data del 31 de desembre de 2014
314-06550/11
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s

98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de presos, en data del
31 de desembre de 2014, que havien arribat amb un tractament per a una addicció
i als quals es va canviar el tractament
314-06551/11
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de presos tractats amb
metadona en data del 31 de desembre de 2015
314-06552/11
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s

99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de presos, en data del
31 de desembre de 2015, que havien arribat amb un tractament per a una addicció
i als quals es va canviar el tractament
314-06553/11
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s

100

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de consultes evacuades
en diverses oficines d’atenció al ciutadà sobre expedients judicials el 2015
314- 06554/11 a 314-06580/11
Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els partits judicials on s’ha implantat la nova oficina judicial
314-06581/11
Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari d’implantació de l’oficina judicial als nous partits judicials
314-06582/11
Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la creació d’una comissió de seguiment de la nova oficina judicial
314-06583/11
Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la freqüència de reunió i les conclusions de la comissió de seguiment de la nova oficina judicial
314-06584/11
Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos econòmics i materials
destinats a la implantació de l’oficina judicial el 2014
314-06585/11
Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos econòmics i materials
destinats a la implantació de l’oficina judicial el 2015
314-06586/11
Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos econòmics i materials
destinats a la implantació de l’oficina judicial el 2016
314-06587/11
Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment del nombre de llocs
de treball una vegada finalitzi la implantació de l’oficina judicial
314-06588/11
Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la digitalització dels expedients als
partits judicials on s’està implantant l’oficina judicial
314-06589/11
Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la implantació del programa e-Justícia
314-06590/11
Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari d’implantació del programa e-Justícia
314-06591/11
Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos econòmics i materials
destinats a la implantació del programa e-Justícia
314-06592/11
Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conclusions de la posada en
marxa del programa e-Justícia
314-06593/11
Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

107

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al programa e-Justícia enregistrades als centres d’atenció a l’usuari dels jutjats de primera
instància i socials de diversos municipis del 2013 al 2016
314-06594/11 a 314-06621/11
Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

107

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de consultes evacuades
en diverses oficines d’atenció al ciutadà sobre expedients judicials el 2016
314-06622/11 a 314-06648/11
Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació rebuda en diversos
mitjans pel que fa al suïcidi d’una dona en règim d’aïllament al Centre Penitenciari
Brians 1
314-06649/11
Formulació: Joan Giner Miguélez, del GP CSP

111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols de seguretat aplicats
als presos en règim d’aïllament en cas de risc d’autòlisi al Centre Penitenciari Brians 1
314-06650/11
Formulació: Joan Giner Miguélez, del GP CSP

112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions respecte al servei
d’aeri entre Esparreguera i Olesa de Montserrat
314-06651/11
Formulació: Marina Bravo Sobrino, del GP C’s

112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost inicial, el cost final,
el balanç econòmic i el cost de manteniment del servei d’aeri entre Esparreguera i
Olesa de Montserrat del 2005 al 2012
314-06652/11
Formulació: Marina Bravo Sobrino, del GP C’s

113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de les filtracions d’aigua
a l’interior del CAP Ronda Prim, de Mataró (Maresme)
314-06653/11
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC

113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració econòmica dels desperfectes causats per filtracions d’aigua a l’interior del CAP Ronda Prim, de Mataró
(Maresme)
314-06654/11
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC

114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps previst per a reparar els
desperfectes causats per filtracions d’aigua a l’interior del CAP Ronda Prim, de Mataró (Maresme)
314-06655/11
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC

114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les afectacions que els desperfectes
causats per filtracions d’aigua produiran al CAP Ronda Prim, de Mataró (Maresme)
314-06656/11
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC

115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’exigència de responsabilitats
pels desperfectes causats per filtracions d’aigua a l’interior del CAP Ronda Prim,
de Mataró (Maresme)
314-06657/11
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC
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3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
3.27.15. Preguntes per escrit
Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre les paraules d’Empar Moliné en el programa Els matins de TV3 del dia 27 de setembre de
2016 sobre els venedors ambulants i les estàtues humanes
326-00001/11
Formulació: Andrea Levy Soler, del GP PPC

116

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre les mesures previstes perquè no es repeteixin situacions com la protagonitzada per Empar
Moliné en el programa Els matins de TV3 del dia 27 de setembre de 2016 sobre els
venedors ambulants i les estàtues humanes
326-00002/11
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

1.25.05.

Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les
polítiques d’habitatge
310-00119/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 24, tinguda el 19.10.2016, DSPC-P 41.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les beques
menjador
310-00120/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 24, tinguda el 19.10.2016, DSPC-P 41.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la inspecció
de treball
310-00121/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 24, tinguda el 19.10.2016, DSPC-P 41.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la infància
310-00122/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 24, tinguda el 19.10.2016, DSPC-P 41.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els
procediments judicials per abusos sexuals a infants i joves
310-00123/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 24, tinguda el 19.10.2016, DSPC-P 41.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les
previsions amb relació al sistema de regadiu del canal SegarraGarrigues
310-00124/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 24, tinguda el 19.10.2016, DSPC-P 41.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació
actual de la legislació en matèria d’habitatge
310-00125/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 24, tinguda el 19.10.2016, DSPC-P 41.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els
problemes al servei de rodalia i als trens regionals
310-00126/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 24, tinguda el 19.10.2016, DSPC-P 41.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la
suspensió de la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes
310-00127/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 24, tinguda el 19.10.2016, DSPC-P 41.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el
Ple sobre les despeses en la creació d’estructures d’estat i sobre la
política fiscal del Govern
317-00080/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 24, tinguda el 19.10.2016, DSPC-P 41.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el
Ple sobre la convocatòria del referèndum
317-00081/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 24, tinguda el 19.10.2016, DSPC-P 41.
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el
Ple sobre la presentació en seu parlamentària dels canvis en el full
de ruta del Govern
317-00082/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 24, tinguda el 19.10.2016, DSPC-P 41.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el
Ple sobre la resposta del Govern de l’Estat a l’oferta de diàleg per
a la celebració d’un referèndum acordat sobre la independència de
Catalunya
317-00083/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 24, tinguda el 19.10.2016, DSPC-P 41.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en
el Ple sobre la previsió de partides en els pressupostos de la
Generalitat per al 2017 per a aplicar la renda garantida de ciutadania
317-00084/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 24, tinguda el 19.10.2016, DSPC-P 41.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el
Ple sobre la seva disponibilitat a negociar amb el Govern de l’Estat
els vint-i-tres punts que el president Mas va presentar al president
Rajoy i el grau de compliment de les reivindicacions fetes
317-00085/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 24, tinguda el 19.10.2016, DSPC-P 41.
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1.25.15.

Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obertura d’un
expedient a la cadena de supermercats Dia arran de la denúncia
interposada per Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya per una
presumpta venda d’oli a pèrdua
314-05214/11
Proponent: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 38394 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 314-05214/11, conjuntament amb les número de tramitació 314-05215/11 i 31405216/11.
Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.
La Direcció General de Comerç (DGC), fins a data 06/10/2016, no ha rebut cap
denúncia amb relació a la venda d’oli de la cadena de distribució DIA, ni per part de la
Coordinadora de Agricultores y Ganaderos (COAG-JARC), ni de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA).
No obstant això, si es presenta qualsevol denúncia sobre aquest cas, la DGC farà
les actuacions de control i investigació pertinents per comprovar l’existència o no de
venda a pèrdua de l’oli, d’acord amb el que estableix la legislació vigent en matèria
d’ordenació comercial. En el cas que en aquestes actuacions es detecti el presumpte
incompliment, iniciarà el procediment sancionador contra l’empresa infractora i, si
es demostra la pràctica denunciada, serà sancionada.
Pel que fa a l’actuació del Govern en aquesta matèria, la DGC du a terme tasques
d’investigació i control de qualsevol empresa comercial minorista, mitjançant campanyes d’inspecció periòdiques, que impliquen l’obertura d’un expedient sancionador i la imposició d’una sanció si es detecta qualsevol incompliment de la legislació
vigent.
Amb relació a les sancions imposades a empreses del sector alimentari per la
DGC per incompliment de la prohibició de la venda a pèrdua i altres pràctiques comercials abusives (incompliment del termini de pagament a les empreses proveïdores), les dades de 2013 a 2015 són les següents:
Any

Sancions

Import total (€)

2013

14

280.014

2014

6

120.006

2015

28

590.028

Barcelona, 10 d’octubre de 2016
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la seva actuació
davant la possible venda a pèrdua practicada per cadenes o
establiments comercials
314-05215/11
Proponent: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 38394 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05214/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les denúncies
interposades a establiments comercials de distribució alimentària
per la venda a pèrdua i altres pràctiques abusives
314-05216/11
Proponent: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 38394 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05214/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’aplicar
el decret de plantilles docents diferenciant els municipis petits
314-05230/11
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 38519 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

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 314-05230/11, 31405231/11, 314-05232/11 i 314-05233/1 us informo del següent:
El curs 2016-2017 l’Escola Jaume I té escolaritzats 512 alumnes distribuïts en 25
grups amb una ràtio de 21,33 alumnes/grup, i l’Institut la Sènia té 259 alumnes escolaritzats en 10 grups amb una ràtio de 25,90 alumnes/grup.
El curs 2016-2017 l’Escola Jaume I i l’Institut La Sènia tenen un grup menys respecte al curs anterior, en conseqüència, al municipi de la Sènia li corresponen 38
dotacions de personal docent pels ensenyaments de secundària i 35,5 pels ensenyaments de primària.
D’acord amb l’establert a l’article 9 del Decret 39/2014, de 25 de març (DOGC
núm. 6591, de 27.3.2014) les plantilles docents dels centres educatius no s’assignen
en funció del nombre d’habitants del municipi.
Els criteris per l’assignació de les plantilles dels centres educatius tenen en compte el nombre de grups escolaritzats en cada nivell educatiu, la diversitat de l’alumnat, i la ràtio alumnes/grup. L’única excepció es dóna en escoles d’oferta cíclica que
formen part d’una ZER, que no és el cas del municipi de La Sènia.
Barcelona, 7 d’octubre de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el decret de
plantilles docents s’aplica igual als municipis grans i als petits
314-05231/11
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 38519 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05230/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la denúncia de la
comunitat educativa de la Sénia (Montsià) amb relació a l’aplicació
del decret de plantilles docents
314-05232/11
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 38519 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05230/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de
reforçar la plantilla docent de l’Escola Jaume I i de l’Institut de la
Sénia
314-05233/11
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 38519 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05230/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la notificació pel
Govern de l’Estat de la recuperació de la competència de gestió de
les beques d’estudi
314-05237/11
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 38395 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 314-05237/11, conjuntament amb les número de tramitació 314-05238/11 i 31405239/11.
Atès que les preguntes més amunt indicades fan referència a un mateix assumpte
i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament
constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta, per tal
de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.
1.25.15. Preguntes per escrit
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L’AGAUR no ha rebut cap notificació de l’Estat sobre la recuperació de la competència en la gestió de les beques a l’estudi.
En aquest sentit, mentre no es faci efectiva la Sentència 188/2001 del Tribunal
Constitucional, la Generalitat de Catalunya, des del curs 2005-2006, gestiona les
beques a l’estudi mitjançant la signatura anual de Convenis de col·laboració amb el
Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. Aquests convenis estableixen l’àmbit material d’aquesta col·laboració, que comprèn la gestió, concessió i pagament de les beques i ajuts.
Aquests convenis han estat qüestionats en la Sentència 26/2016 del Tribunal Constitucional, quan manifesta que «[...] dado el tiempo transcurrido, el mantenimiento de este régimen transi-torio y excepcional, derivado del retraso en la asunción por
las Comunidades Autónomas de la mayor parte de la gestión del sistema de becas
y ayudas al estudio, es difícilmente conciliable con la exigencias de un Estado descentralizado como el nuestro.»
Pel que fa a les gestions del Govern amb el Govern de l’Estat per recuperar la
gestió de les beques a l’estudi, el Departament d’Empresa i Coneixement a través de
l’AGAUR s’ha reunit amb el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per tal d’incorporar el contingut de la sentència del Tribunal Constitucional de febrer del 2016 sobre la part variable de les beques en el conveni de col·laboració anual sobre la gestió
de les beques a l’estudi.
La sentència estableix que la competència gestora sobre les beques correspon
plenament a la Generalitat, per la qual cosa determina que la distribució de la quantia variable, que realitzava el Ministeri al mig del procés de gestió i a partir d’un
càlcul centralitzat, és una tasca de gestió que correspon a la Generalitat.
A aquest efecte, l’esborrany del conveni incorpora en la clàusula tercera, corresponent a la selecció, adjudicació i pagament, que el Ministeri d’Educació, Cultura
i Esport farà els càlculs dels paràmetres de la fórmula de distribució de la variable,
els quals seran traslladats a la Generalitat de Catalunya perquè procedeixi a la seva
distribució, adjudicació, notificació i pagament de la quantia variable que correspongui a cada beneficiari.
No obstant això, continua sense estar incorporada la transferència anticipada
dels crèdits per fer front al pagament de les beques i es continua amb la fórmula excepcional i provisional del conveni de col·laboració anual, en espera que es formalitzi el traspàs definiu que ens permeti fer una política pròpia de beques.
Barcelona, 10 d’octubre de 2016
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions fetes
amb el Govern de l’Estat per a recuperar la competència de gestió de
les beques d’estudi
314-05238/11
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 38395 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05237/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que
està adoptant per a la gestió de les beques d’estudi
314-05239/11
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 38395 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05237/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió del
nombre d’alumnes usuaris del transport i el menjador escolars per al
curs 2016-2017
314-05240/11
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 38520 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

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 314-05240/11314-05241/11,
314-05242/11, 314-05243/11, 314-05244/11, 314-05245/11, 314-05246/11, 314-05247/11,
314-05248/11, 314-05249/11, 314-05250/11, 314-05251/11, 314-05252/11, 314-05253/11,
314-05254/11 i 314-05255/11 us informo del següent:
El Departament d’Ensenyament a través dels Serveis Territorials d’Ensenyament, el Consorci d’Educació de Barcelona i els Consells Comarcals elaboren abans
de finalitzar el curs escolar una previsió de les necessitats de servei de transport escolar i de servei de menjador escolar pel curs escolar següent.
Per elaborar aquesta previsió es té en compte el nombre d’usuaris d’aquests serveis el curs escolar anterior, les dades obtingudes del procés d’admissió d’alumnat,
les dades obtingudes de les convocatòries que cada Consell Comarcal ha gestionat
el curs anterior, i la disponibilitat pressupostària.
Annex, us trameto la relació amb la despesa corresponent al servei de transport
escolar durant el període comprès entre el curs escolar 2013-2014 i 2014-2015, desglossat per Servei Territorial d’Ensenyament i Consorci d’Educació de Barcelona.
El Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria estableix l’obligatorietat i la gratuïtat en la prestació d’aquest servei a aquells alumnes
matriculats en ensenyaments obligatoris que hagin d’escolaritzar-se fora del seu municipi de residència en un centre públic ordinari o d’educació especial, proposat pel
Departament d’Ensenyament, o bé quan hagin de desplaçar-se fora del seu municipi
de residència a un centre ordinari privat concertat o d’educació especial privat concertat, també proposat pel Departament d’Ensenyament. Per a la resta d’usuaris i
usuàries el servei de transport escolar no és obligatori.
Annex, us trameto la relació amb els usuaris del servei de transport escolar durant el període comprès entre el curs escolar 2013-2014 i 2014-2015, desglossat per
Servei Territorial d’Ensenyament i Consorci d’Educació de Barcelona.
En els darrers cursos escolars el Departament d’Ensenyament ha anat aprofundint en l’anàlisi de les dades corresponents als serveis de transport escolar i de menjador escolar amb l’objectiu d’optimitzar la prestació d’aquests serveis. Aquest anàlisi ha comportat una aplicació més acurada del concepte obligatori.
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Quan es parla de reassignació d’alumnat, com per exemple s’ha fet en els documents que anualment el Departament d’Ensenyament lliura als Consells Comarcals,
estableix els criteris relatius al finançament dels serveis de transport i de menjador
escolar i amb aspectes diversos per la seva gestió, no es tracta d’un anàlisi de situacions individuals.
En el transport escolar, la reassignació permet diferenciar els costos del transport
obligatori i del no obligatori, la qual cosa es fa repartint el cost de cadascuna de les
rutes entre un i altre concepte en funció del percentatge d’usuaris que reuneixen els
requisits de d’obligatorietat i de no obligatorietat de transport.
Els Consells Comarcals presenten al Departament d’Ensenyament una proposta
de finançament, a partir de les dades que obtenen de la gestió de cada convocatòria.
Desprès cada Servei Territorial d’Ensenyament i el Consorci d’Educació de Barcelona les estudien per poder elaborar la previsió final de despesa i poder ajustar el
finançament d’aquests serveis.
Annex, us trameto la relació amb el nombre d’alumnes que se’ls ha atorgat un
ajut individual pel servei de menjador escolar durant el període comprès entre el
curs escolar 2013-2014 i 2014-2015, desglossat per Servei Territorial d’Ensenyament
i Consorci d’Educació de Barcelona.
Annex, us trameto la relació amb el nombre d’alumnes per els quals el servei
de menjador escolar ha estat gratuït durant el període comprès entre el curs escolar
2013-2014 i 2014-2015, desglossat per Servei Territorial d’Ensenyament i Consorci
d’Educació de Barcelona.
Annex, us trameto la relació amb la despesa corresponent a prestació dels servei de menjador escolar obligatori durant el període comprès entre el curs escolar
2013-2014 i 2014-2015, desglossat per Servei Territorial d’Ensenyament i Consorci
d’Educació de Barcelona.
D’acord amb l’establert al Decret 161/1996, el Departament d’Ensenyament va
destinar 979.000 euros per atorgar ajuts a aquelles famílies que no disposaven de
servei de transport escolar en els seus municipis.
La despesa corresponent al servei de transport escolar no obligatori va ser de
13,3 milions d’euros el curs escolar 2013-2014, i 14,7 milions d’euros el curs escolar
2014-2015.
El Departament d’Ensenyament publica anualment una Resolució que determina
el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius
de titularitat del Departament d’Ensenyament, i que es pot consultar en les següents
adreces d’Internet:
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=639937&type=01&language=ca_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=667080&type=01&language=ca_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=697538&type=01&language=ca_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=732275&type=01&language=ca_ES
Annex, us trameto els criteris per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador
escolar adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació
infantil escolaritzats en centres educatius sufragats amb fons públics per al curs escolar 2016-2017.
Barcelona, 7 d’octubre de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació
amb què treballa per a preveure el nombre d’alumnes usuaris del
transport i el menjador escolars cada curs
314-05241/11
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 38520 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05240/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la proposta de
finançament dels serveis de transport i menjador escolars per al curs
2016-2017
314-05242/11
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 38520 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05240/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació de
transport escolar distribuïda en funció del percentatge d’alumnes
obligatoris i no obligatoris que fa ús d’aquest servei
314-05243/11
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 38520 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05240/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes
que es traslladen en transport escolar comptabilitzats com a no
obligatoris
314-05244/11
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 38520 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05240/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes
que es traslladen en transport escolar comptabilitzats com a
obligatoris
314-05245/11
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 38520 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05240/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes
que es traslladen en transport escolar reassignats com a no
obligatoris
314-05246/11
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 38520 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05240/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes
que fan ús del menjador escolar comptabilitzats com a no obligatoris
314-05247/11
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 38520 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05240/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes
que fan ús del menjador escolar comptabilitzats com a obligatoris
314-05248/11
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 38520 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05240/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes
que fan ús del menjador escolar reassignats com a no obligatoris
314-05249/11
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 38520 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05240/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el càlcul de la
dotació per al servei de menjador escolar obligatori
314-05250/11
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 38520 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05240/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els costos del
transport escolar i l’ocupació real dels vehicles
314-05251/11
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 38520 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05240/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació
econòmica per al transport escolar obligatori
314-05252/11
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 38520 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05240/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació
econòmica per al transport escolar no obligatori
314-05253/11
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 38520 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05240/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el preu del servei de
menjador escolar
314-05254/11
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 38520 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05240/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a
atorgar els ajuts de menjador escolar
314-05255/11
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 38520 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05240/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per
a la posada en funcionament dels nous trens de la línia entre Lleida i
la Pobla de Segur
314-05264/11
Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 38114 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 314-05264/11, conjuntament amb la número de tramitació 314-05265/11 i 3145268/11.
Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.
Els nous trens de la línia Lleida - la Pobla de Segur es van posar en servei el
passat 25 de juliol.
Els nous trens havien de ser homologats per poder circular pel tram final de la
línia (1,9 km), la titularitat de la qual és de l’Estat. Aquest va ser un procés complex
atès que, tot i que segons el Reial Decret de traspàs dels trens i els maquinistes que
operen sota la tutela de la Generalitat estan autoritzats a entrar a Lleida, l’Estat va
obviar el Reial Decret esmentat, fixant noves condicions pel que fa a l’homologació
de maquinistes i material mòbil. Aquesta complexitat va comportar uns terminis
més llargs dels previstos inicialment.
Barcelona, 3 d’octubre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat que
els nous trens de la línia entre Lleida i la Pobla de Segur entrin en
servei durant l’estiu
314-05265/11
Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 38114 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05264/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels nous
trens de la línia entre Lleida i la Pobla de Segur
314-05266/11
Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 38115 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

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 314-05266/11 us adjunto la informació sol·licitada.
Barcelona, 3 d’octubre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de
l’incompliment dels terminis de la posada en funcionament dels nous
trens de la línia entre Lleida i la Pobla de Segur
314-05268/11
Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 38114 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05264/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els problemes
tècnics i administratius de la línia entre Lleida i la Pobla de Segur
que han provocat la suspensió del servei ferroviari
314-05269/11
Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 38116 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 314-05269/11, conjuntament amb la número de tramitació 314-05272/11 i 3145273/11.
El servei no s’ha suspès, s’ha continuat prestant fins que, amb l’entrada en servei dels nous trens el dia 25 de juliol, s’han pogut implantar les noves freqüències.
Els nous trens, operats per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC),
han permès millorar les connexions amb transport públic en el corredor entre Lleida i la Pobla de Segur, tant pel que fa al temps del trajecte com pel nombre de freqüències de pas. Així, gairebé s’ha triplicat l’oferta ferroviària actual, cobrint tota la
franja horària, entre les 5.25 hores i les 22.30 hores. Els nous trens, que assoleixen
velocitats comercials més competitives, han permès reduir el temps del trajecte entre Lleida i la Pobla en uns 15 minuts.
Entre Lleida i Balaguer (Noguera), l’oferta ferroviària ha passat de les 4 expedicions per sentit actuals a les 10, entre les 5.25 hores i les 22.25 hores (divendres
fins a les 22.55 hores). Sumant les comunicacions en autobús, les dues ciutats estan
connectades amb transport públic amb 52 expedicions diàries, 27 d’anada i 25 de
tornada.
Els dissabtes, s’ofereixen 9 expedicions per sentit, 6 més que abans, entre les
6.20 hores i les 22.10 hores. Els diumenges, els viatgers disposen de 9 trens d’anada
i 10 de tornada, entre les 6.20 hores i les 22.25 hores, enfront dels 3 per sentit que
hi ha anteriorment.
A més, s’ofereixen serveis d’autobús de dilluns a diumenge, per facilitar les connexions amb transport públic des de València i Esterri d’Àneu, passant per Llavorsí,
Rialp, Sort, i Gerri de la Sal (Pallars Sobirà), entre d’altres poblacions.
L’oferta de transport públic en aquest corredor queda reforçada amb serveis d’autobús per cobrir les franges amb menys demanda de mobilitat. D’aquesta manera, es
facilita l’accessibilitat a altres poblacions i la intermodalitat. A més, els horaris estan
dissenyats d’acord amb les sortides i arribades del tren convencional, l’AVE i Avant
entre Lleida i Barcelona, i entre Lleida i Madrid, per optimitzar i ajustar l’oferta a
les necessitats de mobilitat.
En el tram entre Lleida i Àger, els serveis de tren i de bus formen part del sistema
tarifari integrat de l’Autoritat del Transport Metropolità de Lleida i, per tant, resulten d’aplicació el conjunt de títols del sistema integrat.
Per a la resta de recorreguts, i amb la finalitat de racionalitzar les tarifes, des del
25 de juliol es va unificar el preu del transport per al tren i el bus. Així, el bitllet
senzill i l’abonament de 10 viatges per als dos modes de transport tenen el mateix
cost, de manera que s’avança en l’equiparació necessària per a la futura integració
tarifària del corredor.
La racionalització de tarifes també comporta un estalvi econòmic per a l’usuari,
atès que el preu de referència escollit ha estat el més baix. Concretament, els viatgers del Pallars Jussà són els més beneficiats, amb rebaixes del 37% de l’import.
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Així, des del 25 de juliol al 15 de setembre de 2016 s’han transportat 23.203 viatgers. Això suposa 15.194 viatgers més (+189,7%) respecte als 8.009 viatgers transportats l’any passat en les mateixes dates.
En el mes de setembre 2016 la demanda generada és de 13.370 viatgers (previsió
de tancament). Això suposa 8.832 viatgers més (+195,0%), respecte als 4.532 viatgers transportats al setembre 2015.
Barcelona, 3 d’octubre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’emplaçament i el
cost de les instal·lacions per al manteniment dels nous trens de la
línia entre Lleida i la Pobla de Segur
314-05270/11
Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 38117 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació
314-05270/11, conjuntament amb la número de tramitació 314-05271/11.
Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.
Les instal·lacions per fer el manteniment dels trens de la línia Lleida - La Pobla de Segur estaran ubicades als tallers existents al Pla de Vilanoveta, propietat
d’ADIF, i el lloguer costa 146.580€/any.
Les operacions de manteniment, si més no en una primera fase, es faran al Pla
de la Vilanoveta.
Barcelona, 3 d’octubre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adjudicació del
projecte de les instal·lacions per al manteniment dels nous trens de
la línia entre Lleida i la Pobla de Segur
314-05271/11
Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 38117 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05270/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de la
suspensió del servei de tren de la línia entre Lleida i la Pobla de
Segur
314-05272/11
Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 38116 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05269/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’alternativa de
transport públic a la línia de tren entre Lleida i la Pobla de Segur
314-05273/11
Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 38116 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05269/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes amb
l’Agència de Seguretat Aèria per a demanar explicacions pels retards
i les cancel·lacions de vols de Vueling la darrera setmana
314-05276/11
Proponent: Alícia Romero Llano, del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 38255 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

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 314-05276/11 us informo del següent:
El Govern de Catalunya no té competències a l’aeroport de Barcelona. Tot i això,
ha contactat amb el Ministeri de Foment i se’ls ha comunicat la preocupació i la
necessitat de restablir la normalitat amb la mínima afecció als clients que utilitzen
l’aeroport Barcelona - El Prat.
Tanmateix, el Govern de Catalunya treballa per tenir totes les competències, i
per tant, responsabilitats, de tots els aeroports operats per AENA a Catalunya.
Barcelona, 3 d’octubre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca d’una
compareixença pública per a explicar les gestions fetes amb relació
als retards i les cancel·lacions de vols de Vueling la darrera setmana
314-05277/11
Proponent: Alícia Romero Llano, del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 38256 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

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 314-05277/11 us informo del següent:
La Generalitat va convocar una reunió amb Vueling el dia 4 de juliol, quatre
dies després de l’inici dels retards de Vueling. A la reunió van assistir els consellers
d’Empresa i Coneixement, i de Territori i Sostenibilitat. Es va explicar el contingut
de la reunió.
Després, el dia 11 de juliol i el 18 (cada dilluns) s’ha tornat a reunir a la seu del Departament de Territori i Sostenibilitat. La reunió ha comptat amb la presència del
secretari d’Empresa i Competitivitat, el secretari d’Infraestructures i Mobilitat, la
directora de l’Agència Catalana del Consum, el director d’Aeroports de Catalunya, i
per part de Vueling el director estratègic i la responsable de Relacions Institucionals.
Després de la reunió també hi ha hagut compareixença pública per explicar quines
gestions es faran.
Barcelona, 3 d’octubre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes
que Vueling ha posat a disposició dels usuaris afectats pels retards
i les cancel·lacions de vols perquè puguin presentar queixes i
reclamacions
314-05282/11
Proponent: Alícia Romero Llano, del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 38118 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

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 314-05282/11 us informo del següent:
La companyia Vueling ha millorat a nivell d’informadors i des d’un punt de vista de gestió a través d’un telèfon gratuït i a través de la xarxa. Així mateix, des de
l’Agència Catalana del Consum es van facilitar fulls de reclamació/denúncia per tal
que la companyia els lliurés als passatgers afectats a l’aeroport.
Barcelona, 3 d’octubre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’alguna
participació directa o indirecta de la Generalitat o del seu del sector
públic en Vueling
314-05294/11
Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 38119 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

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 314-05294/11 us informo del següent:
No, la Generalitat de Catalunya ni cap ens o entitat del sector públic de la Generalitat de Catalunya no té cap participació directa o indirecta en Vueling Airlines, SA
o societat del seu grup o del grup IAG.
Barcelona, 3 d’octubre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possible
contribució financera feta per la Generalitat o el seu sector públic a
Vueling
314-05295/11
Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 38120 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

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 314-05295/11 us informo del següent:
No, la Generalitat de Catalunya ni cap ens o entitat del sector públic de la Generalitat de Catalunya no ha contribuït financerament en Vueling Airlines, SA o societat del seu grup o del grup IAG.
Barcelona, 3 d’octubre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possible inversió
financera feta per la Generalitat o el seu sector públic a Vueling
314-05296/11
Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 38121 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

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 314-05296/11 us informo del següent:
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No, la Generalitat de Catalunya ni cap ens o entitat del sector públic de la Generalitat de Catalunya no ha fet cap inversió financera en Vueling Airlines, SA o societat del seu grup o del grup IAG.
Barcelona, 3 d’octubre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els possibles
préstecs, garanties o ajuts de la Generalitat o del seu sector públic a
Vueling
314-05297/11
Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 38122 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 314-05297/11, conjuntament amb les número de tramitació 314-05298/11 i 31405299/11.
Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.
El Decret legislatiu 4/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei de l’Institut Català de Finances (ICF) fa constar al seu article 1 que és una
entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia sotmesa a l’ordenament jurídic
privat, a la qual se li aplica la normativa específica de les entitats de crèdit.
Entre d’altres, implica la seva subjecció a la Llei 10/2014, de 26 de juny, d’ordenació, supervisió i solvència d’entitats de crèdit, que en l’article 83 diu:
«Artículo 83. Deber de reserva de información.
1. Las entidades y demás personas sujetas a la normativa de ordenación y disciplina de las entidades de crédito están obligadas a guardar reserva de las informaciones relativas a los saldos, posiciones, transacciones y demás operaciones de sus
clientes sin que las mismas puedan ser comunicadas a terceros u objeto de divulgación.»
En conseqüència, les informacions i documentació confidencials que es reben
a títol professional no poden ser divulgades a cap persona o autoritat, llevat que es
tracti d’una informació sumària o agregada, com la que per llei dóna l’Institut.
El deure de reserva que ha de respectar l’Institut Català de Finances només pot
permetre les excepcions que per llei s’admeten i amb l’abast que a la llei es preveuen.
Una interpretació més ampla, extra legem, abocaria la nostra entitat a vulnerar el
dret a la intimitat dels prestataris i per extensió el deure a mantenir la confidencialitat dels seus clients.
L’ICF, d’acord amb la seva normativa i la de les entitats de crèdit, que li és d’aplicació, facilita finançament en forma de crèdits en condicions de mercat i que en cap
cas atorga ajuts en forma de subvenció o equivalent.
Pel que fa a AVALIS de Catalunya, SGR, és una societat de garantia reciproca
mixta, públic-privada, en la qual la participació pública era del 37,16%, altres socis
protectors (principalment bancs) el 19,15% i un 43,7% socis partícips beneficiaris
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de les operacions. Per tant, es tracta d’una societat majoritàriament privada i actua
d’acord amb el que estableixen els seus òrgans de govern corporatiu.
Barcelona, 3 d’octubre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els possibles
préstecs, garanties o ajuts de l’Institut Català de Finances a Vueling
314-05298/11
Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 38122 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05297/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els possibles
préstecs, garanties o ajuts d’Avalis a Vueling
314-05299/11
Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 38122 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05297/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la substància que es
va alliberar en la fuita que va tenir lloc al polígon Petroquímic Nord,
de Tarragona, el 27 de juny de 2016
314-05477/11
Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb dos altres diputats del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 38123 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

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 314-05477/11 us informo del següent:
Per tal de valorar la incidència de la petroquímica del Camp de Tarragona, es
disposa de dos cromatògrafs que permeten el control en continu del benzè a Constantí i Perafort.
Tot i que aquest contaminant té un límit anual, el control continu permet detectar
oscil·lacions dels valors mesurats i, per tant, actuar quan hi ha valors anormals. S’ha
establert com a valor anormal 20μ/m3 màxim horari benzè.
Els dies 27 i 28 de juny es van obtenir mesures superiors a aquests valors de referència, per la qual cosa es va activar el protocol d’actuació per detectar l’origen
de l’incident (purga d’hidrocarburs a l’arqueta de Repsol Petroleo) com les accions
per reduir-la.
Donades les característiques de l’origen de l’incident no es va poder quantificar
el producte que es va emetre. El seguiment de l’incident es va dur a terme mitjan1.25.15. Preguntes per escrit
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çant la xarxa de vigilància de prevenció i control de la contaminació atmosfèrica,
així com en la determinació a camp efectuades per personal de l’administració. En
les determinacions de benzè i compostos orgànics volàtils a camp, les concentracions detectades van ser inferiors al valor més baix que poden quantificar els equips
utilitzats. Pel que fa a les mesures dels cromatògrafs es van detectar màxims horaris
superiors al valor de referència intern els dies 27 i 28 de juny.
El compliment del valor límit legislat s’efectuarà a final d’any atès que es tracta
d’un límit anual.
S’adjunta informe de l’episodi que va ser tramès als alcaldes de la zona i que està
disponible al web del Departament.
Barcelona, 10 d’octubre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reobertura de les
plantes de tractament de purins per cogeneració i les mesures per
a impulsar sistemes de tractament més respectuosos amb el medi
ambient
314-05621/11
Proponent: Marta Moreta Rovira, juntament amb dos altres diputats del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 38388 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

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 314-05621/11 us informo del següent:
S’ha fet un intens seguiment de la reobertura de les plantes per tal de reforçar
l’estratègia integral de dejeccions ramaderes que està encapçalant el Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, ja que es tracta d’iniciatives que
pretenen donar sortida a part de les necessitats que el sector ramader català, estratègic pel nostre país, en relació a la gestió de dejeccions ramaderes, i en aquest cas
en zones d’alta densitat ramadera.
Per tant el govern és coneixedor dels esforços que estan fent algunes d’aquestes
plantes i de les iniciatives que s’estan portant a terme per reactivar-les.
A més, estem treballant amb l’objectiu de condicionar la seva reobertura amb els
següents objectius: aconseguir donar millor servei als ramaders, obtenir la traçabilitat de les dejeccions, afavorir l’economia circular i per tant, el màxim ús de productes procedents del propi marc agrari i, així complir de la millora manera, la finalitat
del perquè es varen dissenyar.
Barcelona, 11 d’octubre de 2016
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració
d’empreses externes de col·locació amb el Servei d’Ocupació de
Catalunya
314-05717/11
Proponent: Joan García González, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 38131 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació
314-05717/11 i us informo que pel què fa a la relació d’empreses externes de col·locació amb què col·labora el SOC fem saber que en el marc de l’Ordre EMO/299/2015,
de 21 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions per la realització d’accions d’intermediació laboral per a la inserció en
el mercat de treball de persones aturades en col·laboració amb agències de col·locació i sobre la convocatòria per a l’any 2015, les Agències de Col·locació amb les
quals col·labora el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya són, per cadascuna de les
Línies previstes en aquesta Ordre, les següents:
Isoveri Formació, SL
GRI - Gabinete de Recolocación Industrial
Confederació d’Organitzacions Empresarials Lleida
Acción Laboral
Microdelta Soft, CB
Aleix Asna, SCP
Aleix Asna Villardosa
Proyectos Informáticos Cero, SL
Ajuntament d’Amposta
Escola Pia de Catalunya
Asociacion para el Estudio y Promoción del Bienestar Social (Probens)
Proje Pitàgora, SL
Associació Prosec (Promotora Social)
Meditempus ETT, SA
Fundación Laboral de la Construcción
Motivaccio Formacio, SL
Recursos Humans, SLU
Fundació EMI-Manresa
Fundació Mercè Fontanilles
Centre d’Estudis i Orientació Professional, SL
Actividades Formativas Empresariales, SLU
San Román Escuela de Estudios Superiores, SL
Tau For&Mar, SCCL
Cepta - Confederació Empresarial de la Província Tarragona
Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l’Ocupació, SL
Mercè Ballesté Castellví
Identidades Valores y Estrategias Alternativas para los Empresarios Marítimos
y Pesqueros (IVEAEMP@)
Grupo Norte Recursos Humanos ETT, SA
Fundació Cecot Persona i Treball
Cerc@, SCCL
Ajuntament de les Franqueses del Vallès
Gran Vallès Assistencial, SL
Formació i Treball, fundació privada
Fascicle segon
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Associació Institució Ibars
Epos Spain ETT, SL
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
Ajuntament de Rubí
Exist Estratègies Formatives, SLU
Drecera, SCCL
Organigrama, SLU
Foment de Terrassa, SA
Aesform, SLL
Pimec Petita i Mitjana Empresa de Catalunya
Associació Emplea Catalunya
Institut Municipal d’Ocupació Salvador Seguí
General d’Estudis Lleida, SL
Centro de Estudios y Sistemas Informaticos
Àbac Formació, SL
British Centre Formació Acadèmica, SLL
Workhotel, ETT Asistencia Técnica Hostelería, SL
Fundació Intermedia
Asociación Empresarial Mixta de Instaladores
Fundació privada Gentis
Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Infordisa, SA
Megasystem Reus, SL
Formació pel Desenvolupament Professional Aula, SL
VAM Formació i Ensenyament Professional, SLU
Intac Vic, SL
Fundació Barberà Promoció
Associació d’Estudis i Formació d’Instal·ladors
Fundació Jaume Rubió i Rubió
Col·lectiu de Cultura Popular
Centre de formació Miró, SL
Centre integral d’FP Ilerna, SL
Audio Lis, SL
Ajuntament de Manlleu
Associació Professional d’Empresaris d’Electricitat, Fontaneria, Gas, Climatització i Afins del Baix Llobregat
Ajuntament de Mataró
New School II, SL
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Associació Reintegra
Ajuntament de Calaf
Agència de Desenvolupament del Berguedà
Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà
Mordered, SL
Escola d’Hosteleria Pons, SL
Centre de Formació Novatècnica, SL
Organisme Autònom de Desenvolupament de la Conca de Barberà
Ajuntament del Vendrell - L’Eina
Institut Municipal de Desenvolupament Local-Vallsgenera
Ajuntament de Tortosa
Eurofirms ETT, SLU
Mecabit, SL
Ajuntament de Calafell
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Fundació privada Prevent
Associació de Familiars de Persones amb Discapacitat Intel·lectual i del Desenvolupament Taller Baix Camp (TBC)
Promoció Econòmica de Sabadell, SL
Centre de Formació i Prevenció
Associació de Paraplègics i Discapacitats Físics de Lleida - Aspid
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
Fundació Ampans
Femarec, SCCL
Federació de Persones Sordes de Catalunya
Ral, SCCL
Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya
Fundació privada Auria
Associació de Disminuïts Físics d’Osona
Associació Sant Tomàs - Pro-persones amb Retard Mental d’Osona (Parmo)
Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic Osona
Fundació privada Map
Associació Alba
Fundació privada Minusvàlids Físics Associats
Pel què fa al procediment d’assignació de col·lectius inscrits al SOC que es segueix perquè treballin aquestes empreses us faig saber que, en el marc de l’Ordre
EMO/299/2015, de 21 de setembre, abans esmentada, les persones que participen en
les accions desenvolupades per les agències de col·locació col·laboradores són persones desocupades inscrites com a persones demandants d’ocupació que pertanyen a
algun dels col·lectius següents:
– Persones més grans de 45 anys inscrites durant més de tres mesos de forma
ininterrompuda.
– Persones menors de 45 anys inscrites durant més de 6 mesos i beneficiàries
d’alguna de les següents prestacions o ajuts: Programa Extraordinari d’Activació de
l’Ocupació, Renda Activa d’Inserció, Prepara o Renda Mínima d’Inserció.
L’assignació es realitza a través de les Oficines de Treball, les quals fan la orientació adequada i deriven les persones que compleixen requisits previstos a la normativa.
Per la convocatòria 2015, regulada mitjançant Ordre EMO/299/2015, de 21 de
setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització d’accions d’intermediació laboral per a la inserció en el
mercat de treball de persones aturades en col·laboració amb agències de col·locació
i s’obre la convocatòria per a l’any 2015. L’import d’aquesta convocatòria fou de
8.208.119,00 euros.
D’aquest import es van concedir subvencions, a les diferents agències de col·locació per un import de 8.206.138,20 €. D’acord amb l’ordre es va procedir a tramitar el pagament de la bestreta per un import total de 3.628.750,00 € dels quals s’han
liquidat 3.594.550,00 € restant pendent de pagament la quantitat de 34.200,00 €.
Barcelona, 4 d’octubre de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels
quals els Mossos d’Esquadra no van actuar contra un homòfob de
Mataró
314-05757/11
Proponent: Joan Josep Nuet i Pujals, juntament amb un altre diputat del GP CSP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 38326 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

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 314-05757/11, us
trameto, en document annex, la informació facilitada per la Direcció General de la
Policia.
Barcelona, 7 d’octubre de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior
Annex

Immediatament que la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra va tenir
coneixement de les amenaces que es proferien al col·lectiu LGTBI des de diversos
perfils de les xarxes socials es va iniciar la investigació d’aquests fets, analitzar el
contingut de nombrosos documents publicats a internet i esbrinar el domicili de l’autor de les amenaces.
La detenció practicada pel Cos Nacional de Policia no significa que la Policia de
la Generalitat - Mossos d’Esquadra no actués en aquest assumpte, ben al contrari,
aquest cos policial va dur a terme una acurada tasca d’investigació i va comunicar
a l’autoritat judicial i a la Fiscalia especial de delictes d’odi i discriminació tota la
informació recollida, d’acord amb el que preveu la llei de procediment penal.
En el mateix sentit, la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra traslladarà
a les autoritats judicials qualsevol informació que pugui ser constitutiva de delicte
o que suposi qualsevol altra forma de discriminació contra els drets del col·lectiu
LGBTI i donarà resposta a qualsevol requeriment que pugui rebre en relació amb
aquests fets.
Albert Batlle i Bastardas, director general de la Policia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què va
tenir coneixement de les amenaces al col·lectiu LGBTI a les xarxes
socials
314-05762/11
Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 38327 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

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 314-05762/11, 31405763/11, 314-05764/11, 314-05765/11, 314-05766/11 i 314-05769/11, us trameto, en
document annex, la informació facilitada per la Direcció General de la Policia.
Barcelona, 7 d’octubre de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior
1.25.15. Preguntes per escrit
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Annex

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, s’ha considerat
convenient de respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració,
proporcionar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió
i anàlisi.
La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra va tenir coneixement d’aquests
fets el dia 4 d’agost de 2016.
Immediatament que la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra va tenir
constància de les amenaces al col·lectiu LGTBI a les xarxes socials es va iniciar la
investigació d’aquests fets, que va consistir principalment en esbrinar la localització
de l’autor de les amenaces i analitzar el contingut nombrosos documents publicats
a internet, en concret:
– Un perfil d’usuari de Twitter amb 8.825 publicacions.
– Un canal de Youtube amb 34 vídeos.
– Una pàgina web amb diversos vídeos amb contingut discriminatori.
– Un perfil de Facebook amb publicacions susceptibles d’incitar a l’odi i la violència.
La Policia de la Generalitat Mossos d’Esquadra disposa, des de 2008, un protocol específic per investigar els delictes de caràcter racista o de discriminació per
motius de religió, edat, sexe, identitat de gènere, orientació política, nacionalitat, o
qualsevol altra circumstància o condició social o personal.
La col·laboració institucional amb el Síndic de Greuges, les fiscalies provincials
de delictes d’Odi i Discriminació és fluïda i permanent, la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra atén puntualment els requeriments d’informació i treballa
conjuntament amb els serveis específics de les fiscalies provincials, amb els que es
fan reunions periòdiques i es comuniquen tots els casos relacionats amb aquest àmbit en els quals treballa la policia.
En quant a les mesures per evitar que les xarxes socials siguin utilitzades per
difondre amenaces o missatges discriminatoris envers el col·lectiu LGTBI, consisteixen en l’aplicació de l’ordenament jurídic en la investigació d’aquests tipus de delictes. Correspon a l’autoritat judicial establir les mesures adients que restringeixin
o limitin l’accés al servei d’internet o altres mesures restrictives de drets.
Albert Batlle i Bastardas, director general de la Policia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a
terme contra les amenaces al col·lectiu LGBTI a les xarxes socials
314-05763/11
Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 38327 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05762/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a
garantir la seguretat del col·lectiu LGBTI
314-05764/11
Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 38327 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05762/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un
protocol d’actuació específic per al cas de les amenaces al col·lectiu
LGBTI a les xarxes socials
314-05765/11
Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 38327 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05762/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració i
la coordinació entre l’òrgan coordinador i el Síndic de Greuges, la
Fiscalia i altres organismes en el cas de les amenaces al col·lectiu
LGBTI
314-05766/11
Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 38327 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05762/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures dutes a
terme per evitar la difusió a les xarxes socials de les amenaces que
va reiterar un homòfob contra el col·lectiu LGBTI
314-05769/11
Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 38327 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05762/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 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
314-05956/11
Proponent: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 38389 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

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 314-05956/11 us informo del següent:
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació disposa d’un
procediment establert en el qual els tècnics dels serveis territorials fan visites in
situ per a determinar l’abast dels danys i quin efecte tindrà en la producció. Posteriorment, el Departament fa un seguiment coordinat dels danys amb Agroseguro
(empresa encarregada de la gestió de les assegurances) i treballa conjuntament per
agilitzar les actuacions de suport a les explotacions afectades i vetlla per a que el
Ministeri publiqui, el més aviat possible, l’ordre de reducció de mòduls de l’IRPF,
ajustada als danys reals de les explotacions a nivell municipal.
Barcelona, 11 d’octubre de 2016
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació de la
necessitat d’assegurances per pedregades per als productors agraris
de la Terra Alta
314-05957/11
Proponent: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 38390 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

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 314-05957/11 us informo del següent:
Per a donar resposta hem contactat amb el Servei Meteorològic de Catalunya (organisme competent de la Generalitat) i la seva resposta ha estat:
No hi ha una tendència clara en els últims 6 anys de pedregades a la Terra Alta.
Això es deu, com es pot trobar a la bibliografia, a l’elevada variabilitat d’aquest tipus de fenòmen, tant a nivell espacial com temporal. Així, hi ha anys amb unes 10
pedregades, mentre que al 2014 es va assolir un màxim de 21. En la següent taula
es mostra el resum de casos:
Any
2011
2012
2013
2014
2015
2016

1.25.15. Preguntes per escrit

Nombre de pedregades
10
14
12
21
13
10
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Pel que fa als riscos assegurables, aquests es recullen en el Pla d’Assegurances
que anualment publica Agroseguro, dins el quan s’inclou les pedregades. En el següent enllaç es pot trobar:
http://www.agro-alimentarias.coop/ficheros/doc/04863.pdf
Barcelona, 11 d’octubre de 2016
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 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
314-05958/11
Proponent: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 38391 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

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 314-05958/11 us informo del següent:
Els tècnics d’Agroseguro, empresa encarregada de la gestió de les assegurances,
realitza les visites per a determinar els danys a la producció en funció dels recintes
amb cobertura. El DARP fa seguiment per tal que els peritatges es realitzin de forma justa i ràpida.
Barcelona, 11 d’octubre de 2016
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ajuda als
productors agraris amb relació als efectes en els costos de
producció de les assegurances que cobreixen pedregades
314-05959/11
Proponent: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 38392 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

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 314-05959/11 us informo del següent:
El Departament va establir a l’article 2.3. de l’Ordre de 28 de setembre de 2001,
per la qual s’estableixen les bases reguladores de les mesures extraordinàries d’ajut
per pal·liar els danys catastròfics produïts per adversitats climàtiques o incendis, que
els danys assegurables no són subvencionables.
«2.3. Queden exclosos dels ajuts que estableix aquesta Ordre:
a) Els danys que siguin indemnitzats per companyies d’assegurances o entitats
de caràcter similar.
b) Els danys que siguin assegurables segons el Pla anual d’assegurances agràries
i no s’hagin assegurat.»
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Per aquest motiu, el DARP fomenta l’ús de les assegurances agràries com un mecanisme de suport estable per compensar als agricultors de la pèrdua de producció
a conseqüència de les inclemències meteorològiques.
Per altra banda, el Departament fa un seguiment coordinat dels danys i treballa conjuntament per agilitzar les actuacions de suport a les explotacions afectades
i vetlla per a que el Ministeri publiqui, el més aviat possible, l’ordre de reducció de
mòduls de l’IRPF, ajustada als danys reals de les explotacions.
Pel que fa a la segona pregunta, anualment el DARP publica l’ordre d’ajuts per al
foment de l’ús de les assegurances agràries que consisteixen a subvencionar un percentatge sobre la subvenció que l’Entitat Estatal d’Assegurances Agràries (ENESA)
aplica a la pòlissa contractada. El % és variable en funció el tipus de conreu.
Barcelona, 11 d’octubre de 2016
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals
1.27.

1.27.10.

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
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 14.10.2016, DSPC-C 220.

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
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 14.10.2016, DSPC-C 220.

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
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 14.10.2016, DSPC-C 220.
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322-00077/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 14.10.2016, DSPC-C 220.

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
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 14.10.2016, DSPC-C 220.

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
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 14.10.2016, DSPC-C 220.

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
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 14.10.2016, DSPC-C 220.
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322-00081/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 14.10.2016, DSPC-C 220.

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
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 14.10.2016, DSPC-C 220.

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
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 14.10.2016, DSPC-C 220.

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
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 14.10.2016, DSPC-C 220.

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
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 14.10.2016, DSPC-C 220.
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322-00086/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 14.10.2016, DSPC-C 220.

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
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 14.10.2016, DSPC-C 220.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment
en comissió sobre el finançament de Televisió de Catalunya
323-00056/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 14.10.2016, DSPC-C 220.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en
comissió sobre l’actualitat política i la programació
323-00057/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 14.10.2016, DSPC-C 220.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment
en comissió sobre el lideratge d’audiència de TV3
323-00058/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 14.10.2016, DSPC-C 220.
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323-00059/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 14.10.2016, DSPC-C 220.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en
comissió sobre els continguts culturals en la programació d’aquesta
temporada
323-00060/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 14.10.2016, DSPC-C 220.

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
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 14.10.2016, DSPC-C 220.

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
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 14.10.2016, DSPC-C 220.
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1.27.15.

Preguntes per escrit

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals a respondre per escrit sobre la caiguda d’ingressos per
publicitat a TV3
316-00043/11
Proponent: David Pérez Ibáñez, del GP SOC
RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN
Reg. 38084 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament

Per donar compliment al que disposa l’article 192.1 del Reglament del Parlament
de Catalunya sobre preguntes dels diputats a respondre per escrit pel President de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
En resposta a la pregunta escrita núm. 316-00043/11 sobre a quins motius atribueix la Presidenta en funcions del Consell de Govern de la CCMA la caiguda d’ingressos en concepte de publicitat que ha experimentat TV3, presentada pel diputat
David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari dels Socialistes
Resposta

Com ja s’ha informat en diverses compareixences de la presidència de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals davant la Comissió de Control del Parlament de Catalunya, i en resposta a preguntes dels diputats, l’evolució dels ingressos
publicitaris de la CCMA ve marcada per una caiguda progressiva i sostinguda que
s’inicia l’any 2006.
En el període 2001 a 2005 es produeix un increment dels ingressos derivats de
la publicitat, que s’inicia l’any 2001 amb uns ingressos de 120 milions d’euros i es
culmina l’any 2005 amb uns ingressos de 154 milions d’euros.
L’any 2006 es tanca amb uns ingressos de 153 milions d’euros, iniciant-se una
caiguda progressiva i sostinguda dels ingressos derivats de la publicitat que arriba
l’any 2015 amb un tancament de 66 milions d’euros. Aquesta davallada dels ingressos publicitaris de la CCMA en aquest període apuja a un total de 88 milions d’euros, el que representa una disminució del 57%.
S’ha de precisar que des de l’any 2013, que es tanca amb uns ingressos derivats
de la publicitat de 60 milions d’euros, es detecta un augment moderat i prudent, tancant-se l’exercici del 2015 amb uns ingressos de 66 milions d’euros, el que representa un increment del 10%. No obstant, l’evolució dels darrers 10 anys ha estat molt
negativa i, per tant, molt lluny de les magnituds econòmiques de l’inici de la crisi.
Pel que fa a l’exercici del 2016, i tal i com ja s’ha informat en el sí de la Comissió de Control del Parlament de Catalunya, el balanç dels ingressos comercials de
publicitat de TVC fins el mes d’agost no és positiu ja que s’ha produït una caiguda
del 4,5% dels ingressos derivats de la publicitat respecte el mateix període del 2015.
Aquesta davallada d’ingressos derivats de la publicitat en l’àmbit de TVC està
motivada principalment, i en primer lloc i de manera generalitzada, per la rescissió
econòmica derivada de la crisi.
Un element sectorial de l’àmbit audiovisual ha tingut i té un impacte especialment negatiu pel que fa a l’evolució dels ingressos publicitaris de TVC. Es tracta
de la consolidació del duopoli d’àmbit estatal en el què els dos operadors més importants (Mediaset i Atresmedia) acaparen a prop del 90% de la quota publicitària
amb un 57% de mercat d’audiència. Aquest fet rellevant dificulta en gran manera el
desenvolupament i l’operativitat publicitària d’altres ofertes comercials de televisió,
com és la de la Televisió de Catalunya.
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La fortalesa progressiva i en consolidació de l’oferta televisiva de canals de pagament en l’àmbit dels continguts, comporta un impacte negatiu també a considerar
en l’àmbit publicitari dels nostres canals de televisió.
Existeix un altre factor que s’ha d’introduir per poder tenir una visió global d’aquesta disminució dels ingressos publicitaris de TVC, com és l’aparició durant l’any 2016
de noves ofertes de canals temàtics amb una interrupció i posicionament competencial
en l’àmbit de la publicitat nou i atractiu des del punt de vista de la novetat.
No es pot tancar la valoració respecte el mercat publicitari en l’àmbit de la televisió, sense tenir també present que l’any 2016 s’ha caracteritzat, especialment en
els mesos estivals, per la celebració d’esdeveniments esportius internacionals, com
han estat l’Eurocopa i els Jocs Olímpics, que han influenciat i alterat l’estacionalitat
tradicional de les inversions publicitàries.
Finalment, i a la vista d’aquesta situació, el mes de setembre la CCMA ha adoptat tot un conjunt de mesures per tal de donar un impuls i millorar la tendència negativa dels nostres ingressos, amb l’objectiu de finalitzar el 2016 acomplint les previsions pressupostàries d’ingressos per aquesta via.
Barcelona, 6 d’octubre del 2016
Núria Llorach i Boladeras, vicepresidenta, en funcions de presidenta, de la CCMA

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals a respondre per escrit sobre l’evolució dels sous dels
directius de la Corporació del 2015 ençà
316-00044/11
Proponent: David Pérez Ibáñez, del GP SOC
RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN
Reg. 38085 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament

Per donar compliment al que disposa l’article 192.1 del Reglament del Parlament
de Catalunya sobre preguntes dels diputats a respondre per escrit pel President de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
En resposta a la pregunta escrita núm. 316-00044/11 sobre quina ha estat l’evolució dels sous del personal directiu de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals entre els anys 2015 i 2016, presentada pel diputat David Pérez Ibáñez, del Grup
Parlamentari dels Socialistes
Resposta

Mitjançant acord del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals de data 10 de febrer de 2016, la CCMA va aprovar un sistema de retribucions del personal directiu que les va limitar incorporant un mecanisme de topalls
màxims retributius.
En aplicació de l’esmentat acord, les retribucions del personal directiu de la
CCMA s’ha vist reduït, des de l’1 de gener de 2015 fins a dia d’avui, en un 12,5%.
Concretament, l’1 de gener de 2015 les retribucions de les 7 persones que integraven l’equip directiu de la CCMA ascendia a l’import de 808.165,32 €.
El mateix equip directiu, i després dels reajustaments derivats de l’aplicabilitat
de l’acord del Consell de Govern de la CCMA, representa a data d’avui l’import de
707.270,59 €.
Barcelona, 6 d’octubre del 2016
Núria Llorach i Boladeras, vicepresidenta, en funcions de presidenta, de la CCMA
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2.

Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.25.

Preguntes al Govern

2.25.15.

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
RETIRADA
Reg. 38227 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

Retirada: 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
RETIRADA
Reg. 38227 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

Retirada: 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
RETIRADA
Reg. 38227 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

Retirada: GP C’s.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
préstecs concedits per l’Institut Català de Finances el 2014
314-06437/11
RETIRADA
Reg. 38227 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

Retirada: 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
RETIRADA
Reg. 38227 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

Retirada: 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
RETIRADA
Reg. 38227 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

Retirada: GP C’s.
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3.

Tramitacions en curs

3.25.

Preguntes al Govern

3.25.05.

Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les
polítiques d’habitatge
310-00119/11
ANUNCI: MIREIA BOYA E BUSQUET, DEL GP CUP-CC
Reg. 38381 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.10.2016

A la Mesa del Parlament

Mireia Boya e Busquet, presidenta, Joan Garriga Quadres, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el
que estableixen els articles 160 i 161 del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els sigui resposta oralment en el Ple.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Sobre les polítiques d’habitatge.
Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Joan Garriga Quadres, diputats GP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les beques
menjador
310-00120/11
ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP SOC
Reg. 38714 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.10.2016

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 161 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quin és el capteniment del Govern en relació amb les beques menjador?
Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la inspecció
de treball
310-00121/11
ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP C’S
Reg. 38723 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.10.2016

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableixen els articles 160 i 161 del Reglament del Parlament, presenta
al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple que
tindrà lloc els dies 18, 19 i 20 d’octubre de 2016.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Sobre la inspecció de treball.
Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la infància
310-00122/11
ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP C’S
Reg. 38724 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.10.2016

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableixen els articles 160 i 161 del Reglament del Parlament, presenta
al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple que
tindrà lloc els dies 18, 19 i 20 d’octubre de 2016.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Sobre la infància.
Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els
procediments judicials per abusos sexuals a infants i joves
310-00123/11
ANUNCI: GEMMA LIENAS MASSOT, DEL GP CSP
Reg. 38730 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.10.2016

A la Mesa del Parlament

Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya
Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 161 del Reglament
del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta
oralment en el Ple.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Sobre els procediments judicials per abusos sexuals a infants i joves.
Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2016
Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta GP CSP
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les
previsions amb relació al sistema de regadiu del canal SegarraGarrigues
310-00124/11
ANUNCI: JOSEP ENRIC MILLO I ROCHER, DEL GP PPC
Reg. 38734 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.10.2016

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular
de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 161 del Reglament
del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta
oralment en el Ple.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Sobre les previsions del Govern en relació al sistema de regadiu del canal Segarra-Garrigues.
Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació
actual de la legislació en matèria d’habitatge
310-00125/11
ANUNCI: MARTA ROVIRA I VERGÉS, DEL GP JS
Reg. 38740 i 38754 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.10.2016

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí del Grup
Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 161
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li
sigui resposta oralment en el Ple.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quina és la situació actual de la legislació en matèria d’habitatge a Catalunya?
Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els
problemes al servei de rodalia i als trens regionals
310-00126/11
ANUNCI: MARTA ROVIRA I VERGÉS, DEL GP JS
Reg. 38741 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.10.2016

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí del Grup
Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 161
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li
sigui resposta oralment en el Ple.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
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– Quin és el capteniment del Govern sobre la problemàtica a rodalies i trens regionals a Catalunya?
Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la
suspensió de la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes
310-00127/11
ANUNCI: GP JS
Reg. 38745 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.10.2016

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí del Grup
Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 161
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li
sigui resposta oralment en el Ple.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Sobre la suspensió llei igualtat dona-home.
Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el
Ple sobre la situació política
317-00080/11
ANUNCI: INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GP C’S
Reg. 38103 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.10.2016

A la Mesa del Parlament

Inés Arrimadas García, presidenta del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, formula la pregunta
següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quina valoració fa el Molt Honorable President de la Generalitat de la situació
política a Catalunya?
Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2016
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el
Ple sobre la situació política i social
317-00081/11
ANUNCI: MIREIA BOYA E BUSQUET, DEL GP CUP-CC
Reg. 38380 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.10.2016

A la Mesa del Parlament

Mireia Boya e Busquet, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatura
d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 161 del
Reglament del Parlament, formula la pregunta següent al president de la Generalitat,
per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quina és l’opinió del President de la Generalitat de Catalunya sobre la situació
política i social que viu el país?
Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta GP CUP-CC

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el
Ple sobre la situació política
317-00082/11
ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP SOC
Reg. 38713 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.10.2016

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb
el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, formula la pregunta següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quin és el capteniment del Molt Honorable President de la Generalitat en relació amb la situació política actual?
Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el
Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
317-00083/11
ANUNCI: JORDI TURULL I NEGRE, DEL GP JS
Reg. 38728 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.10.2016

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord
amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, formula la pregunta
següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
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– Quina és l’opinió del Molt Honorable President en relació als darrers esdeveniments de l’actualitat política?
Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2016
Jordi Turull i Negre, president GP JS

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el
Ple sobre la situació política
317-00084/11
ANUNCI: JOSEP LLUÍS FRANCO RABELL, DEL GP CSP
Reg. 38729 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.10.2016

A la Mesa del Parlament

Josep Lluís Franco Rabell, president del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que
es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, formula la pregunta següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta
oralment en el Ple.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quina és l’opinió del president de la Generalitat en relació a l’actual situació
política?
Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2016
Josep Lluís Franco Rabell, president GP CSP

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el
Ple sobre la situació política
317-00085/11
ANUNCI: XAVIER GARCÍA ALBIOL, DEL GP PPC
Reg. 38735 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.10.2016

A la Mesa del Parlament

Xavier García Albiol, president del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, formula la pregunta següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta
oralment en el Ple.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Què opina el Molt Honorable President de la Generalitat de l’actual situació
política a Catalunya?
Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2016
Xavier García Albiol, president GP PPC
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3.25.10.

Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el
responsable polític de l’elaboració d’un document nacional d’identitat
català
311-00354/11
ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP C’S
Reg. 36495 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 18.10.2016

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
Según noticias aparecidas en prensa, el Govern de la Generalitat «prepara un
“DNI” para los futuros ciudadanos de la república y trabaja en elaborar una tarjeta
de identificación que a su vez sea una carta de derechos políticos, civiles y, por supuesto, sociales.»
– ¿Qué responsable político del Govern de la Generalitat ha ordenado la elaboración de este documento de identidad? Se pide nombre, apellidos y cargo que ocupa.
Palacio del Parlamento, 22 de septiembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’acord
de govern que recull la decisió d’elaborar un document nacional
d’identitat català
311-00355/11
ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP C’S
Reg. 36496 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 18.10.2016

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
Según noticias aparecidas en prensa, el Govern de la Generalitat «prepara un
“DNI” para los futuros ciudadanos de la república y trabaja en elaborar una tarjeta
de identificación que a su vez sea una carta de derechos políticos, civiles y, por supuesto, sociales».
– ¿En qué Acord de Govern o cualquier otro documento oficial se encuentra recogido la decisión de encargar la elaboración de este documento de identidad?
Palacio del Parlamento, 22 de septiembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz GP C’s
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311-00356/11
ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP C’S
Reg. 36497 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 18.10.2016

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
Según noticias aparecidas en prensa, el Govern de la Generalitat «prepara un
“DNI” para los futuros ciudadanos de la república y trabaja en elaborar una tarjeta
de identificación que a su vez sea una carta de derechos políticos, civiles y, por supuesto, sociales».
– ¿En qué normativa legal vigente se ampara el Govern de la Generalitat para la
elaboración de este documento de identidad?
Palacio del Parlamento, 22 de septiembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data
en què ha ordenat l’elaboració d’un document nacional d’identitat
català
311-00357/11
ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP C’S
Reg. 36498 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 18.10.2016

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
Según noticias aparecidas en prensa, el Govern de la Generalitat «prepara un
“DNI” para los futuros ciudadanos de la república y trabaja en elaborar una tarjeta
de identificación que a su vez sea una carta de derechos políticos, civiles y, por supuesto, sociales».
– ¿Cuándo ha ordenado el Govern de la Generalitat la elaboración de este documento de identidad?
Palacio del Parlamento, 22 de septiembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz GP C’s
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311-00358/11
ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP C’S
Reg. 36499 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 18.10.2016

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
Según noticias aparecidas en prensa, el Govern de la Generalitat «prepara un
“DNI” para los futuros ciudadanos de la república y trabaja en elaborar una tarjeta
de identificación que a su vez sea una carta de derechos políticos, civiles y, por supuesto, sociales».
– ¿A qué unidad administrativa de la Generalitat se ha encomendado la elaboración de este documento de identidad? Se pide asimismo nombre y apellidos del
responsable de esta unidad.
Palacio del Parlamento, 22 de septiembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre
l’organisme que gestionarà l’expedició del document nacional
d’identitat català
311-00359/11
ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP C’S
Reg. 36500 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 18.10.2016

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
Según noticias aparecidas en prensa, el Govern de la Generalitat «prepara un
“DNI” para los futuros ciudadanos de la república y trabaja en elaborar una tarjeta
de identificación que a su vez sea una carta de derechos políticos, civiles y, por supuesto, sociales».
– ¿Qué organismo prevé el Govern que gestione la expedición de este documento
de identidad y su renovación?
Palacio del Parlamento, 22 de septiembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz GP C’s
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311-00360/11
ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP C’S
Reg. 36501 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 18.10.2016

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
Según noticias aparecidas en prensa, el Govern de la Generalitat «prepara un
“DNI” para los futuros ciudadanos de la república y trabaja en elaborar una tarjeta
de identificación que a su vez sea una carta de derechos políticos, civiles y, por supuesto, sociales».
– ¿Cuál es el coste total de la elaboración de este documento de identidad?
Palacio del Parlamento, 22 de septiembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la
partida pressupostària a la qual s’imputa l’elaboració del document
nacional d’identitat català
311-00361/11
ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP C’S
Reg. 36502 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 18.10.2016

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
Según noticias aparecidas en prensa, el Govern de la Generalitat «prepara un
“DNI” para los futuros ciudadanos de la república y trabaja en elaborar una tarjeta
de identificación que a su vez sea una carta de derechos políticos, civiles y, por supuesto, sociales».
– ¿A qué partida presupuestaria se imputa la elaboración de este documento de
identidad?
Palacio del Parlamento, 22 de septiembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz GP C’s
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311-00362/11
ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP C’S
Reg. 36503 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 18.10.2016

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
Según noticias aparecidas en prensa, el Govern de la Generalitat «prepara un
“DNI” para los futuros ciudadanos de la república y trabaja en elaborar una tarjeta
de identificación que a su vez sea una carta de derechos políticos, civiles y, por supuesto, sociales».
– ¿A qué empresa, entidad u organismo de cualquier tipo ha encargado el Govern
de la Generalitat la elaboración de este documento de identidad?
– En el caso de ser una empresa o entidad ajena a la Generalitat,
– ¿cuándo se convocó el concurso para contratar tal servicio?
– ¿por qué cantidad?
– ¿cuál fue el procedimiento, de entre los diversos que prevé la ley, utilizado por
el Govern para adjudicar dicho concurso?
– ¿qué empresas se presentaron a dicho concurso?
Palacio del Parlamento, 22 de septiembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els
criteris per a atorgar el document nacional d’identitat català
311-00363/11
ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP C’S
Reg. 36504 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 18.10.2016

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
Según noticias aparecidas en prensa, el Govern de la Generalitat «prepara un
“DNI” para los futuros ciudadanos de la república y trabaja en elaborar una tarjeta
de identificación que a su vez sea una carta de derechos políticos, civiles y, por supuesto, sociales».
– ¿Qué criterios utilizará el Govern para otorgar dicho documento de identidad?
Palacio del Parlamento, 22 de septiembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz GP C’s
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311-00364/11
ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP C’S
Reg. 36505 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 18.10.2016

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
Según noticias aparecidas en prensa, el Govern de la Generalitat «prepara un
“DNI” para los futuros ciudadanos de la república y trabaja en elaborar una tarjeta
de identificación que a su vez sea una carta de derechos políticos, civiles y, por supuesto, sociales».
– ¿Cómo hará el Govern la distribución de dicho documento de identidad a sus
titulares?
Palacio del Parlamento, 22 de septiembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la
previsió de fer una campanya informativa amb relació al document
nacional d’identitat català
311-00365/11
ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP C’S
Reg. 36506 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 18.10.2016

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
Según noticias aparecidas en prensa, el Govern de la Generalitat «prepara un
“DNI” para los futuros ciudadanos de la república y trabaja en elaborar una tarjeta
de identificación que a su vez sea una carta de derechos políticos, civiles y, por supuesto, sociales».
– ¿Pondrá en marcha el Govern alguna campaña informativa, divulgativa o de
cualquier índole para dar a conocer este documento de identidad?
– En caso afirmativo,
– ¿cuándo se prevé realizarla?
– ¿cuál es el coste estimado de ésta?
– ¿qué canales oficiales y no oficiales se utilizarán?
Palacio del Parlamento, 22 de septiembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz GP C’s
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311-00366/11
ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP C’S
Reg. 36507 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 18.10.2016

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
Según noticias aparecidas en prensa, el Govern de la Generalitat «prepara un
“DNI” para los futuros ciudadanos de la república y trabaja en elaborar una tarjeta
de identificación que a su vez sea una carta de derechos políticos, civiles y, por supuesto, sociales».
– ¿Cuándo prevé el Govern de la Generalitat que esté preparado este documento
de identidad y listo para su distribución?
Palacio del Parlamento, 22 de septiembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
bases de dades que s’usen per a elaborar el document nacional
d’identitat català
311-00367/11
ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP C’S
Reg. 36508 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 18.10.2016

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
Según noticias aparecidas en prensa, el Govern de la Generalitat «prepara un
“DNI” para los futuros ciudadanos de la república y trabaja en elaborar una tarjeta
de identificación que a su vez sea una carta de derechos políticos, civiles y, por supuesto, sociales».
– ¿Qué bases de datos de población utiliza o ha utilizado el Govern de la Generalitat para la elaboración de este documento de identidad?
– ¿Se basa o ha basado en el censo?
– ¿Se basa o ha basado en el Padrón Continuo de Habitantes?
– ¿Se basa o ha basado en el Registro de Población que genera y mantiene el Institut d’Estadística de Catalunya?
Palacio del Parlamento, 22 de septiembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz GP C’s
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311-00368/11
ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP C’S
Reg. 36509 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 18.10.2016

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
Según noticias aparecidas en prensa, el Govern de la Generalitat «prepara un
“DNI” para los futuros ciudadanos de la república y trabaja en elaborar una tarjeta
de identificación que a su vez sea una carta de derechos políticos, civiles y, por supuesto, sociales».
– ¿Qué medidas piensa tomar o ha tomado el Govern para asegurar el escrupuloso respeto a la legislación vigente relativa a la protección de datos personales?
Palacio del Parlamento, 22 de septiembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
aplicacions del document nacional d’identitat català
311-00369/11
ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP C’S
Reg. 36510 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 18.10.2016

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
Según noticias aparecidas en prensa, el Govern de la Generalitat «prepara un
“DNI” para los futuros ciudadanos de la república y trabaja en elaborar una tarjeta
de identificación que a su vez sea una carta de derechos políticos, civiles y, por supuesto, sociales».
– ¿Qué aplicaciones contempla el Govern dar a este documento de identidad?
Palacio del Parlamento, 22 de septiembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz GP C’s
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311-00372/11
ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP C’S
Reg. 38216 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 18.10.2016

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.
En declaracions al diari reusdigital.cat, la consellera d’Ensenyament, la Il·lustre
Sra. Meritxell Ruiz, afirma que «hem aconseguit salvar el model lingüístic» perquè
no s’aplicarà una matèria no lingüística en llengua espanyola. A la mateixa notícia,
la consellera deixa clar que a l’escola Joan Rebull es fan les classes íntegrament en
català, a excepció de les assignatures de castellà i anglès.
Als dos darrers cursos, tres famílies que havien aconseguit als tribunals un model plurilingüe d’ensenyament, han decidit canviar de centre per les pressions rebudes, especialment en fer-se públic quines són aquestes famílies. Així mateix, enguany una família ha canviat l’escola Joan Rebull per l’escola Aura, que ofereix un
model plurilingüe però que costa al voltant de 450 euros al mes amb menjador.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– És aquest el model lingüístic («classes íntegrament en català») que, segons la
consellera, «s’ha aconseguit salvar»?
Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2016
Sonia Sierra Infante, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre
l’ensenyament plurilingüe a Reus
311-00373/11
ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP C’S
Reg. 38217 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 18.10.2016

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.
En declaracions al diari reusdigital.cat, la consellera d’Ensenyament, la Il·lustre
Sra. Meritxell Ruiz, afirma que «hem aconseguit salvar el model lingüístic» perquè
no s’aplicarà una matèria no lingüística en llengua espanyola. A la mateixa notícia,
la consellera deixa clar que a l’escola Joan Rebull es fan les classes íntegrament en
català, a excepció de les assignatures de castellà i anglès.
Als dos darrers cursos, tres famílies que havien aconseguit als tribunals un model plurilingüe d’ensenyament, han decidit canviar de centre per les pressions rebudes, especialment en fer-se públic quines són aquestes famílies. Així mateix, enguany una família ha canviat l’escola Joan Rebull per l’escola Aura, que ofereix un
model plurilingüe però que costa al voltant de 450 euros al mes amb menjador.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quin és el capteniment del Departament d’Ensenyament davant el fet constatable que a Reus per aconseguir un ensenyament plurilingüe s’ha d’optar per una esco-
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la concertada perquè tots els centres públics ofereixen un ensenyament monolingüe
en totes les assignatures són el català excepte les de castellà i anglès?
Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2016
Sonia Sierra Infante, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els
centres públics de Reus que ofereixen part del currículum en
espanyol
311-00374/11
ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP C’S
Reg. 38218 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 18.10.2016

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.
En declaracions al diari reusdigital.cat, la consellera d’Ensenyament, la Il·lustre
Sra. Meritxell Ruiz, afirma que «hem aconseguit salvar el model lingüístic» perquè
no s’aplicarà una matèria no lingüística en llengua espanyola. A la mateixa notícia,
la consellera deixa clar que a l’escola Joan Rebull es fan les classes íntegrament en
català, a excepció de les assignatures de castellà i anglès.
Als dos darrers cursos, tres famílies que havien aconseguit als tribunals un model plurilingüe d’ensenyament, han decidit canviar de centre per les pressions rebudes, especialment en fer-se públic quines són aquestes famílies. Així mateix, enguany una família ha canviat l’escola Joan Rebull per l’escola Aura, que ofereix un
model plurilingüe però que costa al voltant de 450 euros al mes amb menjador.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quins centres públics a Reus ofereixen alguna part del seu currículum en llengua espanyola i quins són els llibres que fan servir en aquesta llengua?
Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2016
Sonia Sierra Infante, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el fet
que es faci pública la identitat de les famílies de Reus que havien
demanat als tribunals un model plurilingüe d’ensenyament
311-00375/11
ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP C’S
Reg. 38219 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 18.10.2016

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.
En declaracions al diari reusdigital.cat, la consellera d’Ensenyament, la Il·lustre
Sra. Meritxell Ruiz, afirma que «hem aconseguit salvar el model lingüístic» perquè
no s’aplicarà una matèria no lingüística en llengua espanyola. A la mateixa notícia,
la consellera deixa clar que a l’escola Joan Rebull es fan les classes íntegrament en
català, a excepció de les assignatures de castellà i anglès.
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Als dos darrers cursos, tres famílies que havien aconseguit als tribunals un model plurilingüe d’ensenyament, han decidit canviar de centre per les pressions rebudes, especialment en fer-se públic quines són aquestes famílies. Així mateix, enguany una família ha canviat l’escola Joan Rebull per l’escola Aura, que ofereix un
model plurilingüe però que costa al voltant de 450 euros al mes amb menjador.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quin és el capteniment del seu Departament del fet que es faci públic la identitat de les famílies?
Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2016
Sonia Sierra Infante, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si s’ha
posat en contacte amb les famílies de Reus que havien demanat un
model plurilingüe d’ensenyament i que han hagut de canviar d’escola
311-00376/11
ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP C’S
Reg. 38220 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 18.10.2016

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.
En declaracions al diari reusdigital.cat, la consellera d’Ensenyament, la Il·lustre
Sra. Meritxell Ruiz, afirma que «hem aconseguit salvar el model lingüístic» perquè
no s’aplicarà una matèria no lingüística en llengua espanyola. A la mateixa notícia,
la consellera deixa clar que a l’escola Joan Rebull es fan les classes íntegrament en
català, a excepció de les assignatures de castellà i anglès.
Als dos darrers cursos, tres famílies que havien aconseguit als tribunals un model plurilingüe d’ensenyament, han decidit canviar de centre per les pressions rebudes, especialment en fer-se públic quines són aquestes famílies. Així mateix, enguany una família ha canviat l’escola Joan Rebull per l’escola Aura, que ofereix un
model plurilingüe però que costa al voltant de 450 euros al mes amb menjador.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– S’ha posat el Govern en contacte amb les famílies per interessar-se pel seu estat després d’haver rebut tantes pressions que han hagut de canviar als menors de
centre?
– En cas afirmatiu, quan?
– En cas negatiu, per què no?
Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2016
Sonia Sierra Infante, diputada GP C’s
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311-00377/11
ANUNCI: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP C’S
Reg. 38476 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 18.10.2016

A la Mesa de la Comissió de Justícia

Lorena Roldán Suárez, 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.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– ¿En qué partidos judiciales se ha implantado ya la nueva Oficina Judicial, a
fecha de 31 de octubre de 2016?
Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2016
Lorena Roldán Suárez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el
calendari d’implantació de l’oficina judicial als nous partits judicials
311-00378/11
ANUNCI: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP C’S
Reg. 38477 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 18.10.2016

A la Mesa de la Comissió de Justícia

Lorena Roldán Suárez, 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.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– ¿Cuál es el calendario de implantación de la Oficina Judicial que tiene previsto
el Govern en los nuevos partidos judiciales?
Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2016
Lorena Roldán Suárez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la
creació d’una comissió de seguiment de la nova oficina judicial
311-00379/11
ANUNCI: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP C’S
Reg. 38478 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 18.10.2016

A la Mesa de la Comissió de Justícia

Lorena Roldán Suárez, 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.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– ¿Ha creado el Govern una Comisión de seguimiento de la nueva Oficina Judicial?
– Si está creada ¿cuál es su composición y sus funciones concretas?
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Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2016
Lorena Roldán Suárez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els
recursos econòmics i materials destinats a la implantació de l’oficina
judicial el 2014
311-00380/11
ANUNCI: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP C’S
Reg. 38479 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 18.10.2016

A la Mesa de la Comissió de Justícia

Lorena Roldán Suárez, 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.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– ¿Qué recursos económicos y materiales se han destinado a la implantación de
la nueva Oficina Judicial desde el ejercicio 2014?
Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2016
Lorena Roldán Suárez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el
manteniment del nombre de llocs de treball una vegada finalitzi la
implantació de l’oficina judicial
311-00381/11
ANUNCI: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP C’S
Reg. 38480 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 18.10.2016

A la Mesa de la Comissió de Justícia

Lorena Roldán Suárez, 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.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– ¿Qué previsión tiene el Govern de mantener los puestos de trabajo actuales una
vez finalice el proceso de implantación de la nueva Oficina Judicial?
Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2016
Lorena Roldán Suárez, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la
implantació i el calendari previst del programa e-Justícia
311-00382/11
ANUNCI: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP C’S
Reg. 38481 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 18.10.2016

A la Mesa de la Comissió de Justícia

Lorena Roldán Suárez, 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.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– ¿Cómo se encuentra la implantación del programa e-Justicia y qué calendario
de implantación del programa e-Justicia tiene previsto el Govern para el resto de
órganos judiciales?
Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2016
Lorena Roldán Suárez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els
recursos econòmics i materials destinats a la implantació del
programa e-Justícia
311-00383/11
ANUNCI: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP C’S
Reg. 38482 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 18.10.2016

A la Mesa de la Comissió de Justícia

Lorena Roldán Suárez, 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.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– ¿Qué recursos económicos y materiales se han destinado para la implantación
del programa e-Justicia desde que este se inició hasta día de hoy?
Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2016
Lorena Roldán Suárez, diputada GP C’s

3.25.15.

Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació del
mètode matemàtic de Singapur a l’ensenyament
314-06509/11
FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP C’S
Reg. 38039 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament

Sonia Sierra Infante, 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.
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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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el moment en què
va conèixer els antecedents penals del professor denunciat a Blanes
(Selva) per abusos sexuals a un menor
314-06510/11
FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES
DIPUTATS DEL GP SOC
Reg. 38048 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Raúl Moreno
Montaña, 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:
– Des de quan coneixia la Generalitat els antecedents penals del professor que
ha estat denunciat al jutjat de Blanes per abusos sexuals a un menor, i que va exercir
de mestre per darrera vegada a una escola pública de Mollet?
Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2016
Alícia Romero Llano, Jordi Terrades i Santacreu, Raúl Moreno Montaña, diputats, GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions que
va fer dels del moment que va conèixer els antecedents penals del
professor denunciat a Blanes (Selva) per abusos sexuals a un menor
314-06511/11
FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES
DIPUTATS DEL GP SOC
Reg. 38049 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Raúl Moreno
Montaña, 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.
En relació amb el professor ha estat denunciat al jutjat de Blanes per abusos sexuals a un menor, i que va exercir de mestre per darrera vegada a una escola pública
de Mollet
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Des del moment que es va assabentar de la situació d’aquest professor, quines
van ser les actuacions i mesures que va prendre la Conselleria d’Ensenyament?
Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2016
Alícia Romero Llano, Jordi Terrades i Santacreu, Raúl Moreno Montaña, diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comunicació a
la direcció d’una escola de Mollet del Vallès (Vallès Oriental) de la
denúncia a un professor que hi havia treballat per abusos sexuals
314-06512/11
FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES
DIPUTATS DEL GP SOC
Reg. 38050 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Raúl Moreno
Montaña, 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.
En relació amb el professor ha estat denunciat al jutjat de Blanes per abusos sexuals a un menor, i que va exercir de mestre per darrera vegada a una escola pública
de Mollet
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quan va informar la Conselleria a la direcció de l’escola pública de Mollet de
la situació del professor?
Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2016
Alícia Romero Llano, Jordi Terrades i Santacreu, Raúl Moreno Montaña, diputats, GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el suport a la
direcció, l’equip docent i els pares d’alumnes de l’escola de Mollet
del Vallès (Vallès Occidental) on havia treballat el professor denunciat
per abusos sexuals a un menor
314-06513/11
FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES
DIPUTATS DEL GP SOC
Reg. 38051 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Raúl Moreno
Montaña, 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.
En relació amb el professor ha estat denunciat al jutjat de Blanes per abusos sexuals a un menor, i que va exercir de mestre per darrera vegada a una escola pública
de Mollet
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quin recolzament va donar la conselleria a la direcció i l’equip docent del centre per afrontar la situació? I als pares i mares?
Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2016
Alícia Romero Llano, Jordi Terrades i Santacreu, Raúl Moreno Montaña, diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es personarà
com a acusació particular en el cas del professor denunciat a Blanes
(Selva) per abusos sexuals a un menor
314-06514/11
FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES
DIPUTATS DEL GP SOC
Reg. 38052 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Raúl Moreno
Montaña, 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.
En relació amb el professor ha estat denunciat al jutjat de Blanes per abusos sexuals a un menor, i que va exercir de mestre per darrera vegada a una escola pública
de Mollet
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– De la mateixa manera que diversos ajuntaments, entre ells el de Mollet, s’ha
presentat com a acusació particular en casos d’abusos sexuals, es presentarà la Generalitat com a acusació particular, tal i com es va aprovar en el darrer Ple sobre el
debat de política general?
Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2016
Alícia Romero Llano, Jordi Terrades i Santacreu, Raúl Moreno Montaña, diputats, GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la voluntat del
Departament d’Ensenyament de reunir-se amb els pares d’alumnes
de l’escola de Mollet del Vallès (Vallès Oriental) on havia treballat el
professor denunciat per abusos sexuals a un menor
314-06515/11
FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES
DIPUTATS DEL GP SOC
Reg. 38053 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Raúl Moreno
Montaña, 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.
En relació amb el professor que ha estat denunciat al jutjat de Blanes per abusos
sexuals a un menor, i que va exercir de mestre per darrera vegada a una escola pública de Mollet
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Té la conselleria la voluntat de reunir-se en breu amb els pares i mares més
propers i afectats? Si la resposta és negativa, per què? I si és positiva, quan?
Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2016
Alícia Romero Llano, Jordi Terrades i Santacreu, Raúl Moreno Montaña, diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la notícia de la
creació d’un carnet d’identitat català per l’Institut d’Estudis de
l’Autogovern
314-06516/11
FORMULACIÓ: ANDREA LEVY SOLER, DEL GP PPC
Reg. 38065 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament

Andrea Levy Soler, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Pot confirmar el Govern la notícia publicada en els mitjans que l’Institut d’Estudis de l’Autogovern està desenvolupant un carnet d’identificació d’àmbit català?
Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2016
Andrea Levy Soler, diputada GP PPC

Fascicle tercer
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les funcions d’un
hipotètic carnet d’identitat català desenvolupat per l’Institut d’Estudis
de l’Autogovern
314-06517/11
FORMULACIÓ: ANDREA LEVY SOLER, DEL GP PPC
Reg. 38066 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament

Andrea Levy Soler, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quines són les funcions que tindria l’hipotètic carnet d’identificació d’àmbit
català que sembla estar desenvolupant l’Institut d’Estudis de l’Autogovern?
Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2016
Andrea Levy Soler, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la necessitat d’un
carnet d’identitat català
314-06518/11
FORMULACIÓ: ANDREA LEVY SOLER, DEL GP PPC
Reg. 38067 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament

Andrea Levy Soler, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Pot explicar el Govern per què és necessari un carnet d’identificació d’àmbit
català més enllà de la utilitat del Document Nacional d’Identitat?
Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2016
Andrea Levy Soler, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del
desenvolupament del carnet d’identitat català
314-06519/11
FORMULACIÓ: ANDREA LEVY SOLER, DEL GP PPC
Reg. 38068 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament

Andrea Levy Soler, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
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– Quin és el cost dels treballs de desenvolupament del carnet d’identificació
d’àmbit català que sembla està duent a terme l’Institut d’Estudis de l’Autogovern?
Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2016
Andrea Levy Soler, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost total de la
posada en funcionament del carnet d’identitat català
314-06520/11
FORMULACIÓ: ANDREA LEVY SOLER, DEL GP PPC
Reg. 38069 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament

Andrea Levy Soler, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quin seria el cost total de la posada en funcionament de l’hipotètic carnet
d’identificació d’àmbit català que sembla preparar l’Institut d’Estudis de l’Autogovern?
Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2016
Andrea Levy Soler, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’enquesta feta des
del Twitter de Catalunya Ràdio sobre la disposició dels ciutadans a
impedir físicament el funcionament de la justícia
314-06521/11
FORMULACIÓ: ANDREA LEVY SOLER, DEL GP PPC
Reg. 38070 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament

Andrea Levy Soler, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quin és el capteniment del Govern vers l’enquesta dirigida als ciutadans en el
compte de Twitter de Catalunya Ràdio sobre la seva disposició a impedir «físicament» el normal funcionament de la justícia?
Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2016
Andrea Levy Soler, diputada GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’establiment de
contactes o contractes amb empreses per a desenvolupar el carnet
d’identitat català
314-06522/11
FORMULACIÓ: ANDREA LEVY SOLER, DEL GP PPC
Reg. 38071 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament

Andrea Levy Soler, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Per tal de desenvolupar l’hipotètic carnet d’identificació d’àmbit català, ha establert el Govern algun tipus de contacte o contracte amb alguna empresa?
– En cas afirmatiu, detallar el tipus de relació i els efectes executius i/o en la
despesa.
Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2016
Andrea Levy Soler, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’establiment de
contactes o contractes amb ens administratius per a desenvolupar el
carnet d’identitat català
314-06523/11
FORMULACIÓ: ANDREA LEVY SOLER, DEL GP PPC
Reg. 38072 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament

Andrea Levy Soler, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Per tal de desenvolupar l’hipotètic carnet d’identificació d’àmbit català, ha establert el Govern algun tipus de contacte o contracte amb algun ens administratiu
de dins o fora de l’Administració de la Generalitat?
– En cas afirmatiu, detallar el tipus de relació i els efectes executius i/o en la
despesa.
Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2016
Andrea Levy Soler, diputada GP PPC

3.25.15. Preguntes per escrit

84

BOPC 240
21 d’octubre de 2016

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compra o
el desenvolupament de programari per a fer possible la votació
electrònica
314-06524/11
FORMULACIÓ: ANDREA LEVY SOLER, DEL GP PPC
Reg. 38073 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament

Andrea Levy Soler, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Ha desenvolupat o comprat, el Govern, programari per tal de fer possible la
implantació de l’avantprojecte de llei de votació distant o electrònica anunciat per
la consellera Borràs?
Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2016
Andrea Levy Soler, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost total del
sistema informàtic per a la votació electrònica
314-06525/11
FORMULACIÓ: ANDREA LEVY SOLER, DEL GP PPC
Reg. 38074 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament

Andrea Levy Soler, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– En el cas que la Generalitat de Catalunya hagi desenvolupat o comprat programari vinculat a l’avantprojecte de llei de votació distant o electrònica anunciat per
la consellera Borràs, quin ha estat el cost total del sistema?
Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2016
Andrea Levy Soler, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió del cost
total del sistema informàtic per a la votació electrònica
314-06526/11
FORMULACIÓ: ANDREA LEVY SOLER, DEL GP PPC
Reg. 38075 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament

Andrea Levy Soler, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Par-
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lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta
escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– En el cas que la Generalitat de Catalunya tingui planejat desenvolupar o comprar programari vinculat a l’avantprojecte de llei de votació distant o electrònica
anunciat per la consellera Borràs, quin és el cost total previst del sistema?
Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2016
Andrea Levy Soler, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els usos del sistema
informàtic per a la votació electrònica
314-06527/11
FORMULACIÓ: ANDREA LEVY SOLER, DEL GP PPC
Reg. 38076 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament

Andrea Levy Soler, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Respecte a l’avantprojecte de llei de votació distant o electrònica anunciat per
la consellera Borràs, té previst el Govern la seva utilització en altres afers més enllà
d’un procés electoral?
– En cas afirmatiu, per a quin tipus de procés es destinaria?
Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2016
Andrea Levy Soler, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de
presentació al Parlament de l’avantprojecte de llei de votació distant
o electrònica
314-06528/11
FORMULACIÓ: ANDREA LEVY SOLER, DEL GP PPC
Reg. 38077 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament

Andrea Levy Soler, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Respecte a l’avantprojecte de llei de votació distant o electrònica anunciat per
la consellera Borràs, quina és la data prevista de remissió al Parlament?
Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2016
Andrea Levy Soler, diputada GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació
publicada segons la qual el desenvolupament del carnet d’identitat
català té un cost de 9 milions d’euros
314-06529/11
FORMULACIÓ: ANDREA LEVY SOLER, DEL GP PPC
Reg. 38078 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament

Andrea Levy Soler, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Respecte als treballs de desenvolupament d’un hipotètic carnet d’identificació
d’àmbit català, és cert, tal com s’ha publicat, que tindria un cost de 9 milions d’euros?
Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2016
Andrea Levy Soler, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació entre els
beneficis i els costos del carnet d’identitat català
314-06530/11
FORMULACIÓ: ANDREA LEVY SOLER, DEL GP PPC
Reg. 38079 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament

Andrea Levy Soler, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Considera, el Govern, que els beneficis d’un hipotètic carnet d’identificació
d’àmbit català superen el cost de desenvolupament, fabricació, distribució i utilització per a totes aquelles coses que no pugui complir el Document Nacional d’Identitat o la Targeta Sanitària Individual?
Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2016
Andrea Levy Soler, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració del
Pacte nacional per la transició energètica
314-06531/11
FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC
Reg. 38080 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament

María José García Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del
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Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quins agents estan participant en l’elaboració del Pacte Nacional per la Transició Energètica?
– Quines han estat les aportacions realitzades pels agents que hi participen en
l’elaboració del Pacte Nacional per la Transició Energètica?
– Quantes reunions s’han realitzat per l’elaboració del Pacte Nacional per la
Transició Energètica? Indicar la data de la celebració, participants i objecte de la
reunió.
– Ha coordinat el Govern amb el Govern d’Espanya l’elaboració del Pacte Nacional
per la Transició Energètica, o almenys, l’ha informat? En cas afirmatiu, quin tipus de
coordinació existeix?
– Té en compte el Govern la legislació de l’Estat en matèria d’energia i la seva
consideració com a legislació bàsica per l’elaboració del Pacte Nacional per la Transició Energètica?
– Quina és la legislació de referència que té en compte el Govern en l’elaboració
del Pacte Nacional per la Transició Energètica?
– Quines són les persones responsables de l’elaboració del text del Pacte Nacional per la Transició Energètica?
Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2016
María José García Cuevas, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el model lingüístic
de l’Escola Joan Rebull, de Reus (Baix Camp)
314-06532/11
FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP C’S
Reg. 38221 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament

Sonia Sierra Infante, 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.
En declaracions al diari reusdigital.cat, la consellera d’Ensenyament, la Il·lustre
Sra. Meritxell Ruiz, afirma que «hem aconseguit salvar el model lingüístic» perquè
no s’aplicarà una matèria no lingüística en llengua espanyola. A la mateixa notícia,
la consellera deixa clar que a l’escola Joan Rebull es fan les classes íntegrament en
català, a excepció de les assignatures de castellà i anglès.
Als dos darrers cursos, tres famílies que havien aconseguit als tribunals un model plurilingüe d’ensenyament, han decidit canviar de centre per les pressions rebudes, especialment en fer-se públic quines són aquestes famílies. Així mateix, enguany una família ha canviat l’escola Joan Rebull per l’escola Aura, que ofereix un
model plurilingüe però que costa al voltant de 450 euros al mes amb menjador.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– És aquest el model lingüístic («classes íntegrament en català») que, segons la
consellera, «s’ha aconseguit salvar»?
Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2016
Sonia Sierra Infante, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ensenyament
plurilingüe a Reus (Baix Camp)
314-06533/11
FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP C’S
Reg. 38222 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament

Sonia Sierra Infante, 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.
En declaracions al diari reusdigital.cat, la consellera d’Ensenyament, la Il·lustre
Sra. Meritxell Ruiz, afirma que «hem aconseguit salvar el model lingüístic» perquè
no s’aplicarà una matèria no lingüística en llengua espanyola. A la mateixa notícia,
la consellera deixa clar que a l’escola Joan Rebull es fan les classes íntegrament en
català, a excepció de les assignatures de castellà i anglès.
Als dos darrers cursos, tres famílies que havien aconseguit als tribunals un model plurilingüe d’ensenyament, han decidit canviar de centre per les pressions rebudes, especialment en fer-se públic quines són aquestes famílies. Així mateix, enguany una família ha canviat l’escola Joan Rebull per l’escola Aura, que ofereix un
model plurilingüe però que costa al voltant de 450 euros al mes amb menjador.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quin és el capteniment del Departament d’Ensenyament davant el fet constatable que a Reus per aconseguir un ensenyament plurilingüe s’ha d’optar per una escola concertada perquè tots els centres públics ofereixen un ensenyament monolingüe
en totes les assignatures són el català excepte les de castellà i anglès?
Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2016
Sonia Sierra Infante, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres públics
de Reus (Baix Camp) que ofereixen part del currículum en espanyol
314-06534/11
FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP C’S
Reg. 38223 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament

Sonia Sierra Infante, 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.
En declaracions al diari reusdigital.cat, la consellera d’Ensenyament, la Il·lustre
Sra. Meritxell Ruiz, afirma que «hem aconseguit salvar el model lingüístic» perquè
no s’aplicarà una matèria no lingüística en llengua espanyola. A la mateixa notícia,
la consellera deixa clar que a l’escola Joan Rebull es fan les classes íntegrament en
català, a excepció de les assignatures de castellà i anglès.
Als dos darrers cursos, tres famílies que havien aconseguit als tribunals un model plurilingüe d’ensenyament, han decidit canviar de centre per les pressions rebudes, especialment en fer-se públic quines són aquestes famílies. Així mateix, enguany una família ha canviat l’escola Joan Rebull per l’escola Aura, que ofereix un
model plurilingüe però que costa al voltant de 450 euros al mes amb menjador.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
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– Quins centres públics a Reus ofereixen alguna part del seu currículum en llengua espanyola i quins són els llibres que fan servir en aquesta llengua?
Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2016
Sonia Sierra Infante, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que es faci
pública la identitat de les famílies de Reus (Baix Camp) que havien
demanat als tribunals un model plurilingüe d’ensenyament
314-06535/11
FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP C’S
Reg. 38224 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament

Sonia Sierra Infante, 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.
En declaracions al diari reusdigital.cat, la consellera d’Ensenyament, la Il·lustre
Sra. Meritxell Ruiz, afirma que «hem aconseguit salvar el model lingüístic» perquè
no s’aplicarà una matèria no lingüística en llengua espanyola. A la mateixa notícia,
la consellera deixa clar que a l’escola Joan Rebull es fan les classes íntegrament en
català, a excepció de les assignatures de castellà i anglès.
Als dos darrers cursos, tres famílies que havien aconseguit als tribunals un model plurilingüe d’ensenyament, han decidit canviar de centre per les pressions rebudes, especialment en fer-se públic quines són aquestes famílies. Així mateix, enguany una família ha canviat l’escola Joan Rebull per l’escola Aura, que ofereix un
model plurilingüe però que costa al voltant de 450 euros al mes amb menjador.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quin és el capteniment del seu Departament del fet que es faci públic la identitat de les famílies?
Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2016
Sonia Sierra Infante, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha posat en
contacte amb les famílies de Reus (Baix Camp) que havien demanat
un model plurilingüe d’ensenyament i que han hagut de canviar
d’escola
314-06536/11
FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP C’S
Reg. 38225 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament

Sonia Sierra Infante, 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 declaracions al diari reusdigital.cat, la consellera d’Ensenyament, la Il·lustre
Sra. Meritxell Ruiz, afirma que «hem aconseguit salvar el model lingüístic» perquè
no s’aplicarà una matèria no lingüística en llengua espanyola. A la mateixa notícia,
3.25.15. Preguntes per escrit

90

BOPC 240
21 d’octubre de 2016

la consellera deixa clar que a l’escola Joan Rebull es fan les classes íntegrament en
català, a excepció de les assignatures de castellà i anglès.
Als dos darrers cursos, tres famílies que havien aconseguit als tribunals un model plurilingüe d’ensenyament, han decidit canviar de centre per les pressions rebudes, especialment en fer-se públic quines són aquestes famílies. Així mateix, enguany una família ha canviat l’escola Joan Rebull per l’escola Aura, que ofereix un
model plurilingüe però que costa al voltant de 450 euros al mes amb menjador.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– S’ha posat el Govern en contacte amb les famílies per interessar-se pel seu estat després d’haver rebut tantes pressions que han hagut de canviar als menors de
centre?
– En cas afirmatiu, quan?
– En cas negatiu, per què no?
Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2016
Sonia Sierra Infante, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posada en
funcionament de l’Arxiu Comarcal de l’Alta Ribagorça
314-06537/11
FORMULACIÓ: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP C’S
Reg. 38228 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

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:
L’Alta Ribargorça es una de las dos únicas comarcas de Catalunya que no disponen de un Arxiu Comarcal, lo que deriva dificultades en la custodia y conservación
del patrimonio documental. Existen proyectos y negociaciones para su construcción
desde los años 80, no habiéndose materializado hasta la fecha.
– ¿En qué fecha tiene previsto el Govern de la Generalitat poner en funcionamiento el Arxiu Comarcal del l’Alta Ribagorça?
Palacio del Parlamento, 11 de octubre de 2016
Javier Rivas Escamilla, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió
pressupostària per a la construcció de l’Arxiu Comarcal de l’Alta
Ribagorça
314-06538/11
FORMULACIÓ: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP C’S
Reg. 38229 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

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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L’Alta Ribargorça es una de las dos únicas comarcas de Catalunya que no disponen de un Arxiu Comarcal, lo que deriva dificultades en la custodia y conservación
del patrimonio documental. Existen proyectos y negociaciones para su construcción
desde los años 80, no habiéndose materializado hasta la fecha.
– ¿Qué partida o dotación presupuestaria prevé el Govern de la Generalitat para
la construcción de este equipamiento?
Palacio del Parlamento, 11 de octubre de 2016
Javier Rivas Escamilla, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions i els
ajuts a Barcelona Activa i l’Ajuntament de Barcelona en el marc dels
plans extraordinaris d’ocupació locals
314-06539/11
FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC
Reg. 38321 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament

Fernando Sánchez Costa, 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.
Al maig de 2015 la Generalitat va comunicar a Barcelona Activa i a l’Ajuntament
de Barcelona una proposta de revocació 1,3 milions d’euros dels 14,5 milions d’euros atorgats en el marc dels Plans Extraordinaris d’Ocupació Local al maig del 2010.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quins són els motius pels que no coincideix el criteri de Barcelona Activa i
l’Ajuntament de Barcelona i el criteri del Servei d’Ocupació de Catalunya en la justificació de les subvencions atorgades l’any 2010 en el marc dels Plans Extraordinaris
d’Ocupació Locals?
– Quins han estat els beneficiaris de les subvencions atorgades d’acord amb els
Plans Extraordinaris d’Ocupació Locals?
– Quins eren els requisits exigits per l’atorgament dels ajuts derivats dels Plans
Extraordinaris d’Ocupació Locals?
– En quin estat es troba la proposta de revocació 1,3 milions d’euros del 14,5
milions d’euros atorgats en el marc dels Plans Extraordinaris d’Ocupació Local al
maig del 2010 a Barcelona Activa i a l’Ajuntament de Barcelona?
– Ha presentat Barcelona Activa i/o l’Ajuntament de Barcelona recurs de reposició a la proposta de revocació de part de la subvenció? En cas afirmatiu, en quina
data ha presentat el recurs?
Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presència de
l’occità en els equipaments culturals de la Generalitat
314-06540/11
FORMULACIÓ: MIREIA BOYA E BUSQUET, DEL GP CUP-CC
Reg. 38382 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament

Mireia Boya e Busquet, presidenta, Benet Salellas i Vilar, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, 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 la Direcció General de Política Lingüística, la Sra. Esther Franquesa:
Antecedents:
En referència al Capítol VII de la llei 35/2010, de l’occità, aranès a l’Aran, sobre
el foment i la difusió de l’occità, la Generalitat de Catalunya té certs deures que no
s’estan duent a la pràctica, concretament aquells especificats en els articles 21 i 22,
que detallem a continuació:
Capítol VII. Foment i difusió de l’occità, aranès a l’Aran
Article 21. Foment de la llengua pròpia de l’Aran
1. La Generalitat i el Conselh Generau d’Aran, en l’àmbit de llurs competències,
han de protegir la llengua pròpia de l’Aran en tots els àmbits i sectors i n’han de fomentar l’ús, la difusió i el coneixement.
2. La Generalitat i el Conselh Generau d’Aran, en l’àmbit de llurs competències,
han d’adoptar les mesures necessàries per a impulsar la normalització de la llengua
pròpia de l’Aran. S’han d’establir mecanismes de coordinació i, si escau, d’actuació conjunta perquè les polítiques de normalització lingüística siguin més efectives,
d’acord amb el que estableix la disposició addicional tercera.
Article 22. Activitats i equipaments culturals
1. La Generalitat i el Conselh Generau d’Aran han de vetllar per la conservació,
la promoció i la difusió de totes les activitats de recerca, producció i consum cultural i per la implementació de les noves tecnologies de la informació i la comunicació
que s’expressen en aranès.
2. La Generalitat, el Conselh Generau d’Aran i els ens locals de l’Aran han
de fomentar que l’aranès i la cultura occitana siguin presents en els equipaments
culturals, particularment a les biblioteques, les videoteques, els museus i els centres culturals que en depenen, a l’Aran i a la resta de Catalunya. Igualment, han de
procurar que les entitats encarregades de dur a terme o fomentar les activitats culturals a l’Aran incorporin, en una mesura apropiada, el coneixement i la pràctica de
l’aranès.
3. La Generalitat i el Conselh Generau d’Aran han de fomentar la recerca terminològica en la varietat aranesa de l’occità. Ambdues institucions també han de
fomentar la producció i la comercialització de productes en occità, considerant-ne la
resta de varietats, relacionats amb les indústries de la llengua.
En aquest sentit, ens adrecem a la Direcció General de Política Lingüística de la
Generalitat de Catalunya amb les següents preguntes:
1. Quina és la presència de la llengua occitana en els equipaments culturals de
titularitat de la Generalitat de Catalunya o gestionats amb participació d’aquesta?
2. Quines mesures adoptarà la Conselleria de Cultura, via la Direcció General de
Política Lingüística per promoure la visibilitat d’aquesta llengua oficial?
Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta GP CUP-CC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de
l’arrendament d’unes parcel·les al voltant de l’Institut Vilamajor, de
Sant Pere de Vilamajor (Vallès Oriental)
314-06541/11
FORMULACIÓ: MIREIA BOYA E BUSQUET, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP CUP-CC
Reg. 38383 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament

Mireia Boya e Busquet, presidenta, Pilar Castillejo Medina, diputada del Grup
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la
pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari:
Al Departament d’Ensenyament:
Observem, amb les dades que hem pogut obtenir (només a partir de 2010), que
almenys des d’aquell any s’han destinat uns imports a arrendament d’unes parcel·les
al voltant del centre educatiu (primer Escola Vilamagore i a partir del curs 2012/2013
Institut Vilamajor). Voldríem saber el motiu d’aquests arrendaments pel fet que corresponen a particulars i que en cap cas s’han destinat a usos educatius.
A banda d’aquesta qüestió general, ens ha cridat l’atenció el fet que la superfície
de les parcel·les en qüestió s’encongeix i s’amplia segons els anys (no sabem si per
causa de la pluja).
També hem detectat que els imports d’aquests arrendaments també varien d’un
any a l’altre, fins al punt que del 2010 al 2011 es dobla la quantitat i, en canvi, del
2014 al 2015 es redueix gairebé a la meitat.
D’altra banda, notem també que el 2015, després que plantegéssim la pregunta
sobre aquests arrendaments a l’Ajuntament de St. Pere de Vilamajor, en l’espai del
concepte «Localitat i adreça» deixen d’aparèixer el número de les parcel·les i s’hi
posa una adreça força inconcreta: Can Llobera, s/n.
I, per acabar, en el concepte de «Destinació» hi figura sempre Escola Vilamagore, quan des del curs 2012/2013 l’edifici ja no l’ocupa la dita escola sinó l’Institut
Vilamajor.
(Adjuntem documentació)
Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Pilar Castillejo Medina, diputada, GP CUP-CC
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de presos
tractats amb metadona en data del 31 de desembre de 2010
314-06542/11
FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP C’S
Reg. 38396 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlamento

Martín Eusebio Barra López, 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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– ¿Cuántas de las personas ingresadas en prisión a fecha 31-12-2010 estaban en
tratamiento con metadona? diferenciando por sexo y prisión en la que se encontraban.
Palacio del Parlamento, 13 de octubre de 2016
Martín Eusebio Barra López, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
presos, en data del 31 de desembre de 2010, que havien arribat
amb un tractament per a una addicció i als quals es va canviar el
tractament
314-06543/11
FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP C’S
Reg. 38397 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlamento

Martín Eusebio Barra López, 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:
– ¿Cuántas de las personas ingresadas en prisión a fecha 31-12-2010 habían llegado a su internamiento con otro tipo de tratamiento prescrito por su médico para
su adición (p.e. suboxone u otros) y se cambió el tratamiento al ingresar en prisión?
detallando cuáles eran los tratamientos que tenían prescritos con anterioridad a su
entrada en prisión.
Palacio del Parlamento, 13 de octubre de 2016
Martín Eusebio Barra López, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de presos
tractats amb metadona en data del 31 de desembre de 2011
314-06544/11
FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP C’S
Reg. 38398 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlamento

Martín Eusebio Barra López, 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:
– ¿Cuántas de las personas ingresadas en prisión a fecha 31-12-2011 estaban en
tratamiento con metadona? diferenciando por sexo y prisión en la que se encontraban.
Palacio del Parlamento, 13 de octubre de 2016
Martín Eusebio Barra López, diputado GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
presos, en data del 31 de desembre de 2011, que havien arribat
amb un tractament per a una addicció i als quals es va canviar el
tractament
314-06545/11
FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP C’S
Reg. 38399 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlamento

Martín Eusebio Barra López, 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:
– ¿Cuántas de las personas ingresadas en prisión a fecha 31-12-2011 habían llegado a su internamiento con otro tipo de tratamiento prescrito por su médico para
su adición (p.e. suboxone u otros) y se cambió el tratamiento al ingresar en prisión?
detallando cuáles eran los tratamientos que tenían prescritos con anterioridad a su
entrada en prisión.
Palacio del Parlamento, 13 de octubre de 2016
Martín Eusebio Barra López, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de presos
tractats amb metadona en data del 31 de desembre de 2012
314-06546/11
FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP C’S
Reg. 38400 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlamento

Martín Eusebio Barra López, 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:
– ¿Cuántas de las personas ingresadas en prisión a fecha 31-12-2012 estaban en
tratamiento con metadona? diferenciando por sexo y prisión en la que se encontraban.
Palacio del Parlamento, 13 de octubre de 2016
Martín Eusebio Barra López, diputado GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
presos, en data del 31 de desembre de 2012, que havien arribat
amb un tractament per a una addicció i als quals es va canviar el
tractament
314-06547/11
FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP C’S
Reg. 38401 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlamento

Martín Eusebio Barra López, 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:
– ¿Cuántas de las personas ingresadas en prisión a fecha 31-12-2012 habían llegado a su internamiento con otro tipo de tratamiento prescrito por su médico para
su adición (p.e. suboxone u otros) y se cambió el tratamiento al ingresar en prisión?
detallando cuáles eran los tratamientos que tenían prescritos con anterioridad a su
entrada en prisión.
Palacio del Parlamento, 13 de octubre de 2016
Martín Eusebio Barra López, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de presos
tractats amb metadona en data del 31 de desembre de 2013
314-06548/11
FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP C’S
Reg. 38402 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlamento

Martín Eusebio Barra López, 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:
– ¿Cuántas de las personas ingresadas en prisión a fecha 31-12-2013 estaban en
tratamiento con metadona? diferenciando por sexo y prisión en la que se encontraban.
Palacio del Parlamento, 13 de octubre de 2016
Martín Eusebio Barra López, diputado GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
presos, en data del 31 de desembre de 2013, que havien arribat
amb un tractament per a una addicció i als quals es va canviar el
tractament
314-06549/11
FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP C’S
Reg. 38403 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlamento

Martín Eusebio Barra López, 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:
– ¿Cuántas de las personas ingresadas en prisión a fecha 31-12-2013 habían llegado a su internamiento con otro tipo de tratamiento prescrito por su médico para
su adición (p.e. suboxone u otros) y se cambió el tratamiento al ingresar en prisión?
detallando cuáles eran los tratamientos que tenían prescritos con anterioridad a su
entrada en prisión.
Palacio del Parlamento, 13 de octubre de 2016
Martín Eusebio Barra López, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de presos
tractats amb metadona en data del 31 de desembre de 2014
314-06550/11
FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP C’S
Reg. 38404 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlamento

Martín Eusebio Barra López, 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:
– ¿Cuántas de las personas ingresadas en prisión a fecha 31-12-2014 estaban en
tratamiento con metadona? diferenciando por sexo y prisión en la que se encontraban.
Palacio del Parlamento, 13 de octubre de 2016
Martín Eusebio Barra López, diputado GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
presos, en data del 31 de desembre de 2014, que havien arribat
amb un tractament per a una addicció i als quals es va canviar el
tractament
314-06551/11
FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP C’S
Reg. 38405 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlamento

Martín Eusebio Barra López, 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:
– ¿Cuántas de las personas ingresadas en prisión a fecha 31-12-2014 habían llegado a su internamiento con otro tipo de tratamiento prescrito por su médico para
su adición (p.e. suboxone u otros) y se cambió el tratamiento al ingresar en prisión?
detallando cuáles eran los tratamientos que tenían prescritos con anterioridad a su
entrada en prisión.
Palacio del Parlamento, 13 de octubre de 2016
Martín Eusebio Barra López, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de presos
tractats amb metadona en data del 31 de desembre de 2015
314-06552/11
FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP C’S
Reg. 38406 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlamento

Martín Eusebio Barra López, 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:
– ¿Cuántas de las personas ingresadas en prisión a fecha 31-12-2015 estaban en
tratamiento con metadona? diferenciando por sexo y prisión en la que se encontraban.
Palacio del Parlamento, 13 de octubre de 2016
Martín Eusebio Barra López, diputado GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de presos,
en data del 31 de desembre de 2015, que havien arribat amb un
tractament per a una addicció i als quals es va canviar el tractament
314-06553/11
FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP C’S
Reg. 38407 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlamento

Martín Eusebio Barra López, 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:
– ¿Cuántas de las personas ingresadas en prisión a fecha 31-12-2015 habían llegado a su internamiento con otro tipo de tratamiento prescrito por su médico para
su adición (p.e. suboxone u otros) y se cambió el tratamiento al ingresar en prisión?
detallando cuáles eran los tratamientos que tenían prescritos con anterioridad a su
entrada en prisión.
Palacio del Parlamento, 13 de octubre de 2016
Martín Eusebio Barra López, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
consultes evacuades a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà del Palau de
Justícia de Barcelona sobre expedients judicials el 2015
314-06554/11
FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP C’S
Reg. 38408 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament

Lorena Roldán Suárez, 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:
– Número de consultes evacuades a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà del Palau de
Justícia de Barcelona de l’Administració de Justícia a Catalunya sobre la situació
dels expedientes judicials a professionals i ciutadans sobre els seus procediments
respectius, durant l’any 2015.
Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2016
Lorena Roldán Suárez, diputada GP C’s
La diputada Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans, ha formulat la mateixa pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de consultes evacuades en diverses oficines d’atenció al ciutadà sobre expedients judicials
el 2015. Tot seguit es reprodueix la llista de preguntes amb el número de tramitació i
de registre corresponents (admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016).
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de consultes evacuades a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà dels jutjats de Granollers sobre expedients
judicials el 2015 (tram. 314-06555/11, reg. 38409)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de consultes evacuades a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de la Ciutat de la Justícia de Barcelona sobre expedients judicials el 2015 (tram. 314-06556/11, reg. 38410)
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– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de consultes evacuades a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà dels jutjats de Cerdanyola del Vallès sobre expedients judicials el 2015 (tram. 314-06557/11, reg. 38411)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de consultes evacuades a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà dels jutjats de Cornellà de Llobregat sobre expedients judicials el 2015 (tram. 314-06558/11, reg. 38412)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de consultes evacuades a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà dels jutjats de Gavà sobre expedients judicials el
2015 (tram. 314-06559/11, reg. 38413)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de consultes evacuades a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà dels jutjats de l’Hospitalet de Llobregat sobre expedients judicials el 2015 (tram. 314-06560/11, reg. 38414)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de consultes evacuades a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà dels jutjats d’Igualada sobre expedients judicials
el 2015 (tram. 314-06561/11, reg. 38415)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de consultes evacuades a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà dels jutjats de Manresa sobre expedients judicials
el 2015 (tram. 314-06562/11, reg. 38416)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de consultes evacuades a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà dels jutjats de Mataró sobre expedients judicials
el 2015 (tram. 314-06563/11, reg. 38417)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de consultes evacuades a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà dels jutjats del Prat de Llobregat sobre expedients
judicials el 2015 (tram. 314-06564/11, reg. 38418)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de consultes evacuades a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà dels jutjats de Sabadell sobre expedients judicials
el 2015 (tram. 314-06565/11, reg. 38419)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de consultes evacuades a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà dels jutjats de Sant Boi de Llobregat sobre expedients judicials el 2015 (tram. 314-06566/11, reg. 38420)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de consultes evacuades a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà dels jutjats de Santa Coloma de Gramenet sobre
expedients judicials el 2015 (tram. 314-06567/11, reg. 38421)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de consultes evacuades a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà dels jutjats de Terrassa sobre expedients judicials
el 2015 (tram. 314-06568/11, reg. 38422)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de consultes evacuades a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà dels jutjats de Vilafranca del Penedès sobre expedients judicials el 2015 (tram. 314-06569/11, reg. 38423)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de consultes evacuades a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà dels jutjats de Vilanova i la Geltrú sobre expedients judicials el 2015 (tram. 314-06570/11, reg. 38424)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de consultes evacuades a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà dels jutjats de Girona sobre expedients judicials el
2015 (tram. 314-06571/11, reg. 38425)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de consultes evacuades a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà dels jutjats de la Bisbal d’Empordà sobre expedients judicials el 2015 (tram. 314-06572/11, reg. 38426)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de consultes evacuades a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà dels jutjats de Figueres sobre expedients judicials
el 2015 (tram. 314-06573/11, reg. 38427)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de consultes evacuades a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà dels jutjats d’Olot sobre expedients judicials el
2015 (tram. 314-06574/11, reg. 38428)
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– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de consultes evacuades a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà dels jutjats de Lleida sobre expedients judicials el
2015 (tram. 314-06575/11, reg. 38429)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de consultes evacuades a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà dels jutjats de la Seu d’Urgell sobre expedients
judicials el 2015 (tram. 314-06576/11, reg. 38430)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de consultes evacuades a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà dels jutjats de Tarragona sobre expedients judicials el 2015 (tram. 314-06577/11, reg. 38431)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de consultes evacuades a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà dels jutjats del Vendrell sobre expedients judicials
el 2015 (tram. 314-06578/11, reg. 38432)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de consultes evacuades a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà dels jutjats d’Amposta sobre expedients judicials
el 2015 (tram. 314-06579/11, reg. 38433)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de consultes evacuades a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà dels jutjats de Balaguer sobre expedients judicials
el 2015 (tram. 314-06580/11, reg. 38434)

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els partits judicials
on s’ha implantat la nova oficina judicial
314-06581/11
FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP C’S
Reg. 38435 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, diputada 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 esta diputada y a su grupo parlamentario:
– ¿En qué partidos judiciales se ha implantado ya la nueva Oficina Judicial y su
calendario?
Palacio del Parlamento, 13 de octubre de 2016
Lorena Roldán Suárez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari
d’implantació de l’oficina judicial als nous partits judicials
314-06582/11
FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP C’S
Reg. 38436 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, diputada 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 esta diputada y a su grupo parlamentario:
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– ¿Qué calendario de implantación de la Oficina Judicial tiene previsto el Govern
en nuevos partidos judiciales?
Palacio del Parlamento, 13 de octubre de 2016
Lorena Roldán Suárez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la creació d’una
comissió de seguiment de la nova oficina judicial
314-06583/11
FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP C’S
Reg. 38437 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, diputada 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 esta diputada y a su grupo parlamentario:
– ¿Hay creada una Comisión de seguimiento de la nueva Oficina Judicial?
– Si está creada ¿cuál es su composición?
– Si no está creada, ¿por qué no?
Palacio del Parlamento, 13 de octubre de 2016
Lorena Roldán Suárez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la freqüència de
reunió i les conclusions de la comissió de seguiment de la nova
oficina judicial
314-06584/11
FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP C’S
Reg. 38438 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, diputada 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 esta diputada y a su grupo parlamentario:
– ¿Con qué frecuencia se reúne esta Comisión y cuáles son las conclusiones a las
que ha llegado sobre cada uno de los partidos judiciales donde se ha hecho el seguimiento de la implantación de la nueva Oficina Judicial?
Palacio del Parlamento, 13 de octubre de 2016
Lorena Roldán Suárez, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos
econòmics i materials destinats a la implantació de l’oficina judicial
el 2014
314-06585/11
FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP C’S
Reg. 38439 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, diputada 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 esta diputada y a su grupo parlamentario:
– ¿Qué recursos económicos y materiales se han destinado a la implantación de
la nueva Oficina Judicial en el ejercicio 2014?
Palacio del Parlamento, 13 de octubre de 2016
Lorena Roldán Suárez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos
econòmics i materials destinats a la implantació de l’oficina judicial
el 2015
314-06586/11
FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP C’S
Reg. 38440 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, diputada 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 esta diputada y a su grupo parlamentario:
– ¿Qué recursos económicos y materiales se han destinado a la implantación de
la nueva Oficina Judicial en el ejercicio 2015?
Palacio del Parlamento, 13 de octubre de 2016
Lorena Roldán Suárez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos
econòmics i materials destinats a la implantació de l’oficina judicial
el 2016
314-06587/11
FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP C’S
Reg. 38441 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, diputada 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 esta diputada y a su grupo parlamentario:

3.25.15. Preguntes per escrit

104

BOPC 240
21 d’octubre de 2016

– ¿Qué recursos económicos y materiales se han destinado a la implantación de
la nueva Oficina Judicial en lo que va del ejercicio 2016?
Palacio del Parlamento, 13 de octubre de 2016
Lorena Roldán Suárez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment
del nombre de llocs de treball una vegada finalitzi la implantació de
l’oficina judicial
314-06588/11
FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP C’S
Reg. 38442 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, diputada 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 esta diputada y a su grupo parlamentario:
– Una vez finalice el proceso de implantación ¿se mantendrá en toda Catalunya
el número total de puestos de trabajo actual?
Palacio del Parlamento, 13 de octubre de 2016
Lorena Roldán Suárez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la digitalització dels
expedients als partits judicials on s’està implantant l’oficina judicial
314-06589/11
FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP C’S
Reg. 38443 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, diputada 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 esta diputada y a su grupo parlamentario:
– ¿Paralelamente al despliegue de la nueva oficina judicial, se está digitalizando
el expediente judicial en esos partidos judiciales?
– ¿En qué partidos en concreto se está haciendo?
Palacio del Parlamento, 13 de octubre de 2016
Lorena Roldán Suárez, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la implantació del
programa e-Justícia
314-06590/11
FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP C’S
Reg. 38444 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, diputada 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 esta diputada y a su grupo parlamentario:
– ¿Cómo se encuentra la implantación del programa e-Justicia?
Palacio del Parlamento, 13 de octubre de 2016
Lorena Roldán Suárez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari
d’implantació del programa e-Justícia
314-06591/11
FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP C’S
Reg. 38445 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, diputada 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 esta diputada y a su grupo parlamentario:
– ¿Qué calendario de implantación del programa e-Justicia tiene previsto el Govern para el resto de órganos judiciales?
Palacio del Parlamento, 13 de octubre de 2016
Lorena Roldán Suárez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos
econòmics i materials destinats a la implantació del programa
e-Justícia
314-06592/11
FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP C’S
Reg. 38446 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, diputada 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 esta diputada y a su grupo parlamentario:
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– ¿Qué recursos económicos y materiales se han destinado para la implantación
del programa e-Justicia desde que este se inició hasta día de hoy?
Palacio del Parlamento, 13 de octubre de 2016
Lorena Roldán Suárez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conclusions de
la posada en marxa del programa e-Justícia
314-06593/11
FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP C’S
Reg. 38447 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, diputada 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 esta diputada y a su grupo parlamentario:
– ¿Se han extraído conclusiones sobre la puesta en marcha del programa e-Justicia?
Se solicitan estas conclusiones desglosadas por partidos judiciales.
Palacio del Parlamento, 13 de octubre de 2016
Lorena Roldán Suárez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències
relatives al programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a
l’usuari dels jutjats de primera instància de Barcelona el 2013
314-06594/11
FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP C’S
Reg. 38448 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, diputada 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 esta diputada y a su grupo parlamentario:
– ¿Cuántas incidencias relacionadas con el programa e-Justicia registró el
CAU (Centro de atención al usuario) en los Juzgados de Primera Instancia de Barcelona, en 2013?
Palacio del Parlamento, 13 de octubre de 2016
Lorena Roldán Suárez, diputada GP C’s
La diputada Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans, ha
formulat la mateixa pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències
relatives al programa e-Justícia enregistrades als centres d’atenció a l’usuari dels
jutjats de primera instància i socials de diversos municips del 2013 al 2016. Tot seguit es reprodueix la llista de preguntes amb el número de tramitació i de registre
corresponents (admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016).
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats de primera
instància de Barcelona el 2014 (tram. 314-06595/11, reg. 38449)
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– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats de primera
instància de Barcelona el 2015 (tram. 314-06596/11, reg. 38450)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats de primera
instància de Barcelona el 2016 (tram. 314-06597/11, reg. 38451)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats de primera
instància de Badalona el 2015 (tram. 314-06598/11, reg. 38452)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats de primera
instància de Badalona el 2016 (tram. 314-06599/11, reg. 38453)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats de primera
instància de Granollers el 2015 (tram. 314-06600/11, reg. 38454)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats de primera
instància de Granollers el 2016 (tram. 314-06601/11, reg. 38455)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats de primera
instància de l’Hospitalet de Llobregat el 2015 (tram. 314-06602/11, reg. 38456)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats de primera
instància de l’Hospitalet de Llobregat el 2016 (tram. 314-06603/11, reg. 38457)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats de primera
instància de Mataró el 2015 (tram. 314-06604/11, reg. 38458)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats de primera
instància de Mataró el 2016 (tram. 314-06605/11, reg. 38459)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats de primera
instància de Sabadell el 2015 (tram. 314-06606/11, reg. 38460)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats de primera
instància de Sabadell el 2016 (tram. 314-06607/11, reg. 38461)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats de primera
instància de Terrassa el 2015 (tram. 314-06608/11, reg. 38462)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats de primera
instància de Terrassa el 2016 (tram. 314-06609/11, reg. 38463)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al
programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats socials de
Granollers el 2015 (tram. 314-06610/11, reg. 38464)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al
programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats socials de
Granollers el 2016 (tram. 314-06611/11, reg. 38465)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al
programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats socials de
Mataró el 2015 (tram. 314-06612/11, reg. 38466)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al
programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats socials de
Mataró el 2016 (tram. 314-06613/11, reg. 38467)
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– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al
programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats socials de
Sabadell el 2015 (tram. 314-06614/11, reg. 38468)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al
programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats socials de
Sabadell el 2016 (tram. 314-06615/11, reg. 38469)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al
programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats socials de
Terrassa el 2015 (tram. 314-06616/11, reg. 38470)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al
programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats socials de
Terrassa el 2016 (tram. 314-06617/11, reg. 38471)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats de primera
instància números 1 i 3 de Girona (tram. 314-06618/11, reg. 38472)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al
programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats de la Seu
d’Urgell el 2015 (tram. 314-06619/11, reg. 38473)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al
programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats de la Seu
d’Urgell el 2016 (tram. 314-06620/11, reg. 38474)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats de Balaguer
(tram. 314-06621/11, reg. 38475)

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
consultes evacuades a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà del Palau de
Justícia de Barcelona sobre expedients judicials el 2016
314-06622/11
FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP C’S
Reg. 38483 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament

Lorena Roldán Suárez, 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:
– Número de consultes evacuades a la Oficina d’Atenció al Ciutadà del Palau de
Justícia de Barcelona de l’Administració de Justícia a Catalunya sobre la situació
dels expedientes judicials a professionals i ciutadans sobre els seus procediments
respectius, en l’any 2016.
Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2016
Lorena Roldán Suárez, diputada GP C’s
La diputada Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans, ha formulat la mateixa pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de consultes evacuades en diverses oficines d’atenció al ciutadà sobre expedients judicials
el 2016. Tot seguit es reprodueix la llista de preguntes amb el número de tramitació i
de registre corresponents (admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016).
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de consultes evacuades a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà dels jutjats de Granollers sobre expedients
judicials el 2016 (tram. 314-06623/11, reg. 38484)
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– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de consultes evacuades a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de la Ciutat de la Justícia de Barcelona sobre expedients judicials el 2016 (tram. 314-06624/11, reg. 38485)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de consultes evacuades a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà dels jutjats de Cerdanyola del Vallès sobre expedients judicials el 2016 (tram. 314-06625/11, reg. 38486)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de consultes evacuades a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà dels jutjats de Cornellà de Llobregat sobre expedients judicials el 2016 (tram. 314-06626/11, reg. 38487)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de consultes evacuades a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà dels jutjats de Gavà sobre expedients judicials el
2016 (tram. 314-06627/11, reg. 38488)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de consultes evacuades a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà dels jutjats de l’Hospitalet de Llobregat sobre expedients judicials el 2016 (tram. 314-06628/11, reg. 38489)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de consultes evacuades a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà dels jutjats d’Igualada sobre expedients judicials
el 2016 (tram. 314-06629/11, reg. 38490)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de consultes evacuades a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà dels jutjats de Manresa sobre expedients judicials
el 2016 (tram. 314-06630/11, reg. 38491)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de consultes evacuades a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà dels jutjats de Mataró sobre expedients judicials
el 2016 (tram. 314-06631/11, reg. 38492)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de consultes evacuades a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà dels jutjats del Prat de Llobregat sobre expedients
judicials el 2016 (tram. 314-06632/11, reg. 38493)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de consultes evacuades a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà dels jutjats de Sabadell sobre expedients judicials
el 2016 (tram. 314-06633/11, reg. 38494)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de consultes evacuades a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà dels jutjats de Sant Boi de Llobregat sobre expedients judicials el 2016 (tram. 314-06634/11, reg. 38495)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de consultes evacuades a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà dels jutjats de Santa Coloma de Gramenet sobre
expedients judicials el 2016 (tram. 314-06635/11, reg. 38496)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de consultes evacuades a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà dels jutjats de Terrassa sobre expedients judicials
el 2016 (tram. 314-06636/11, reg. 38497)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de consultes evacuades a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà dels jutjats de Vilafranca del Penedès sobre expedients judicials el 2016 (tram. 314-06637/11, reg. 38498)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de consultes evacuades a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà dels jutjats de Vilanova i la Geltrú sobre expedients judicials el 2016 (tram. 314-06638/11, reg. 38499)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de consultes evacuades a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà dels jutjats de Girona sobre expedients judicials
el 2016 (tram. 314-06639/11, reg. 38500)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de consultes evacuades a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà dels jutjats de la Bisbal d’Empordà sobre expedients judicials el 2016 (tram. 314-06640/11, reg. 38501)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de consultes evacuades a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà dels jutjats de Figueres sobre expedients judicials
el 2016 (tram. 314-06641/11, reg. 38502)
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– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de consultes evacuades a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà dels jutjats d’Olot sobre expedients judicials el
2016 (tram. 314-06642/11, reg. 38503)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de consultes evacuades a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà dels jutjats de Lleida sobre expedients judicials el
2016 (tram. 314-06643/11, reg. 38504)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de consultes evacuades a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà dels jutjats de la Seu d’Urgell sobre expedients
judicials el 2016 (tram. 314-06644/11, reg. 38505)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de consultes evacuades a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà dels jutjats de Tarragona sobre expedients judicials el 2016 (tram. 314-06645/11, reg. 38506)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de consultes evacuades a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà dels jutjats del Vendrell sobre expedients judicials
el 2016 (tram. 314-06646/11, reg. 38507)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de consultes evacuades a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà dels jutjats d’Amposta sobre expedients judicials
el 2016 (tram. 314-06647/11, reg. 38508)
– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de consultes evacuades a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà dels jutjats de Balaguer sobre expedients judicials
el 2016 (tram. 314-06648/11, reg. 38509)

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació
rebuda en diversos mitjans pel que fa al suïcidi d’una dona en règim
d’aïllament al Centre Penitenciari Brians 1
314-06649/11
FORMULACIÓ: JOAN GINER MIGUÉLEZ, DEL GP CSP
Reg. 38517 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament

Joan Giner Miguélez, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot,
d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament,
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
La Coordinadora per a la Prevenció i Denúncia de la Tortura, en el seu informe
del 2015, va recollir 128 situacions en què es van produir agressions, tortures i/o
maltractaments a un total de 232 persones sota custòdia de funcionaris. També els
consta, durant el 2015, la mort de 30 persones mentre es trobaven sota custòdia de
les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat. Les últimes notícies indiquen que el passat 1 d’octubre de 2016 es va produir un altre cas a la presó femenina de Brians 1.
– Quin capteniment té el Govern respecte de la informació rebuda en alguns mitjans sobre el suïcidi d’una dona en aïllament en aquesta presó?
Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2016
Joan Giner Miguélez, diputat GP CSP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols de
seguretat aplicats als presos en règim d’aïllament en cas de risc
d’autòlisi al Centre Penitenciari Brians 1
314-06650/11
FORMULACIÓ: JOAN GINER MIGUÉLEZ, DEL GP CSP
Reg. 38518 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament

Joan Giner Miguélez, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot,
d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament,
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
La Coordinadora per a la Prevenció i Denúncia de la Tortura, en el seu informe
del 2015, va recollir 128 situacions en què es van produir agressions, tortures i/o
maltractaments a un total de 232 persones sota custòdia de funcionaris. També els
consta, durant el 2015, la mort de 30 persones mentre es trobaven sota custòdia de
les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat. Les últimes notícies indiquen que el passat 1 d’octubre de 2016 es va produir un altre cas a la presó femenina de Brians 1.
– Quins protocols de seguretat aplica Brians 1 en cas de risc d’autòlisi, en persones internes en situació d’aïllament?
– I es van seguir aquests protocols en el cas del suïcidi del passat 1 d’octubre?
Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2016
Joan Giner Miguélez, diputat GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions
respecte al servei d’aeri entre Esparreguera i Olesa de Montserrat
314-06651/11
FORMULACIÓ: MARINA BRAVO SOBRINO, DEL GP C’S
Reg. 38523 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament

Marina Bravo Sobrino, 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:
L’1 de gener de 2012 es va substituir el servei de l’aeri d’Esparreguera a Olesa de
Montserrat per un reforç dels serveis d’autobús entre Esparreguera i Olesa de Montserrat. El motiu d’aquesta actuació va ser, segons resposta escrita del propi govern,
la «d’ajustar i racionalitzar les despeses d’FGC per tal d’ajustar-les a la demanda real
existent, de forma que les aportacions públiques realitzades per part de la Generalitat de Catalunya s’ajustin al màxim a criteris d’eficiència i racionalitat». Gairebé
4 anys després l’aeri continua tancat.
– S’ha fet alguna nova anàlisi de quina seria la demanda de l’aeri en l’actualitat?
– Quins són els plans del Govern en relació a aquesta infraestructura?
– Està prevista la seva reobertura?
– Si està prevista la reobertura, quan?
– Si no està prevista la reobertura, està previst el seu desmuntatge?
Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2016
Marina Bravo Sobrino, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost inicial,
el cost final, el balanç econòmic i el cost de manteniment del servei
d’aeri entre Esparreguera i Olesa de Montserrat del 2005 al 2012
314-06652/11
FORMULACIÓ: MARINA BRAVO SOBRINO, DEL GP C’S
Reg. 38524 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament

Marina Bravo Sobrino, 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:
L’aeri d’Esparreguera a Olesa de Montserrat va entrar en servei en octubre de
2005 i poc més de 6 anys després, el gener de 2012, es va tancar.
– Quin va ser el pressupost inicial d’aquesta obra?
– Quin va ser el seu cost final?
– Quin va ser el balanç econòmic durant els anys que va estar en servei?
– Quin ha sigut el cost de manteniment des de la data de tancament?
Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2016
Marina Bravo Sobrino, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de
les filtracions d’aigua a l’interior del CAP Ronda Prim, de Mataró
(Maresme)
314-06653/11
FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL GP PPC
Reg. 38548 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt 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.
El nou CAP Ronda Prim de Mataró va entrar en servei el novembre de 2014.
Amb les pluges del passat 13 d’octubre es van produir desperfectes que van obligar
a tancar parcialment el centre.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quins van ser els motius de les filtracions d’aigua a l’interior de l’edifici que va
originar els desperfectes?
Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2016
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració
econòmica dels desperfectes causats per filtracions d’aigua a
l’interior del CAP Ronda Prim, de Mataró (Maresme)
314-06654/11
FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL GP PPC
Reg. 38549 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt 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.
El nou CAP Ronda Prim de Mataró va entrar en servei el novembre de 2014.
Amb les pluges del passat 13 d’octubre es van produir desperfectes que van obligar
a tancar parcialment el centre.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quina és la valoració econòmica de la reparació dels desperfectes?
Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2016
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps previst per
a reparar els desperfectes causats per filtracions d’aigua a l’interior
del CAP Ronda Prim, de Mataró (Maresme)
314-06655/11
FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL GP PPC
Reg. 38550 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt 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.
El nou CAP Ronda Prim de Mataró va entrar en servei el novembre de 2014.
Amb les pluges del passat 13 d’octubre es van produir desperfectes que van obligar
a tancar parcialment el centre.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quin és el temps previst per a la reparació dels desperfectes?
Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2016
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les afectacions que
els desperfectes causats per filtracions d’aigua produiran al CAP
Ronda Prim, de Mataró (Maresme)
314-06656/11
FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL GP PPC
Reg. 38551 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt 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.
El nou CAP Ronda Prim de Mataró va entrar en servei el novembre de 2014.
Amb les pluges del passat 13 d’octubre es van produir desperfectes que van obligar
a tancar parcialment el centre.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quines afectacions produirà al centre els desperfectes i la seva reparació?
Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2016
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’exigència de
responsabilitats pels desperfectes causats per filtracions d’aigua a
l’interior del CAP Ronda Prim, de Mataró (Maresme)
314-06657/11
FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL GP PPC
Reg. 38552 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt 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.
El nou CAP Ronda Prim de Mataró va entrar en servei el novembre de 2014.
Amb les pluges del passat 13 d’octubre es van produir desperfectes que van obligar
a tancar parcialment el centre.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Es té previst exigir responsabilitats a algú? En cas afirmatiu, a qui?
Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2016
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt GP PPC
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Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals
3.27.

3.27.15.

Preguntes per escrit

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit
sobre les paraules d’Empar Moliné en el programa Els matins de TV3
del dia 27 de setembre de 2016 sobre els venedors ambulants i les
estàtues humanes
326-00001/11
FORMULACIÓ: ANDREA LEVY SOLER, DEL GP PPC
Reg. 38322 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

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 Director de Televisió de Catalunya la pregunta següent, per tal que li sigui
resposta per escrit.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari;
– Com valora les paraules d’Empar Moliné sobre els venedors ambulants i estàtues humanes que va pronunciar el dia 27 de setembre de 2016 en el programa
Els Matins de TV3?
Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2016
Andrea Levy Soler, diputada del GP PPC

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit
sobre les mesures previstes perquè no es repeteixin situacions com
la protagonitzada per Empar Moliné en el programa Els matins de
TV3 del dia 27 de setembre de 2016 sobre els venedors ambulants i
les estàtues humanes
326-00002/11
FORMULACIÓ: ANDREA LEVY SOLER, DEL GP PPC
Reg. 38323 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

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 Director de Televisió de Catalunya la pregunta següent, per tal que li sigui
resposta per escrit.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Ha pres alguna decisió per tal que no es tornin a repetir situacions com les que
va protagonitzar la senyora Empar Moliné el dia 27 de setembre en el programa
Els Matins de TV3 sobre els venedors ambulants i estàtues humanes?
Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2016
Andrea Levy Soler, diputada GP PPC
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