
TAUL A DE CONT INGUT

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 l’actuació dels Mossos 
d’Esquadra
310-00128/11
Substanciació 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la infància
310-00129/11
Substanciació 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els compromisos adquirits 
pel conseller de Salut
310-00130/11
Substanciació 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les oficines liquidadores
310-00131/11
Substanciació 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la reforma fiscal necessària 
per a finançar les polítiques d’emergència social
310-00132/11
Substanciació 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els nous plans i programes 
d’ocupació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
310-00133/11
Substanciació 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la prescripció dels delic-
tes sexuals contra menors
310-00134/11
Substanciació 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els Jocs Mediterranis 2017 
de Tarragona
310-00135/11
Substanciació 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Consorci per a la Nor-
malització Lingüística
310-00136/11
Substanciació 24

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la no 
assistència dels membres del Govern a les reunions dels òrgans de col·laboració 
interautonòmics i amb l’Estat
317-00086/11
Substanciació 24
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre el com-
pliment del punt vuitè de la Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’inici 
del procés polític a Catalunya
317-00087/11
Substanciació 25

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la no 
assistència a la conferència de presidents autonòmics
317-00088/11
Substanciació 25

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la ren-
da garantida de ciutadania
317-00089/11
Substanciació 25

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la po-
sició del Govern amb relació a la determinació mostrada els dos darrers anys per 
milers de catalans en contraposició a l’actuació del Govern espanyol
317-00090/11
Substanciació 25

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre l’opinió 
que ha expressat en el sentit que la nova presidència dels Estats Units obrirà una 
època complicada i plena d’incerteses
317-00091/11
Substanciació 25

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes del Departament 
d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència amb el Ministeri d’Afers 
Exteriors, l’ambaixada o els consolats d’Espanya a França per a interessar-se per 
l’estat dels catalans desplaçats a Niça la nit del 14 de juliol de 2016
314-05601/11
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes del Departament 
d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència amb el Ministeri d’Afers 
Exteriors, l’ambaixada o els consolats d’Espanya a Turquia per a interessar-se per 
l’estat dels catalans desplaçats a aquest país durant l’intent de cop d’estat del 15 
de juliol de 2016
314-05602/11
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració dels anys de gestió 
local de l’Escola Intermunicipal del Penedès
314-05618/11
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el comunicat de la Mancomunitat 
de Municipis de l’Alt Penedès al Govern per a cedir l’Escola Intermunicipal del Pe-
nedès a la Generalitat
314-05619/11
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les converses entre la Mancomu-
nitat de Municipis de l’Alt Penedès i el Govern per a canviar la titularitat de l’Escola 
Intermunicipal del Penedès
314-05620/11
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la promoció del Pacte nacional de 
les tecnologies de la informació i la comunicació
314-05628/11
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els participants en l’elaboració del 
Pacte nacional de les tecnologies de la informació i la comunicació
314-05629/11
Resposta del Govern 29
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aprovació del Pacte nacional de 
les tecnologies de la informació i la comunicació
314-05630/11
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost previst per a impulsar 
el Pacte nacional de les tecnologies de la informació i la comunicació
314-05631/11
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions i els programes 
previstos per a impulsar el Pacte nacional de les tecnologies de la informació i la 
comunicació
314-05632/11
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les contractacions externes previs-
tes per al desenvolupament del Pacte nacional de les tecnologies de la informació 
i la comunicació
314-05633/11
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació dels grups parla-
mentaris en l’elaboració del Pacte nacional de les tecnologies de la informació i la 
comunicació
314-05634/11
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un estudi de l’accep-
tació de la implantació d’un model d’ensenyament bilingüe
314-05662/11
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contractació per concurs públic 
dels serveis ferroviaris de Rodalies de Catalunya
314-05668/11
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’activitat i els resultats de l’empresa 
FGC Mobilitat del 2006 al 2014
314-05670/11
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el balanç d’ingressos i despeses 
resultant de la creació, el funcionament i la liquidació de l’empresa FGC Mobilitat
314-05671/11
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels tràmits duts a terme 
per l’empresa FGC Mobilitat per a poder prestar serveis com a operador ferroviari
314-05672/11
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els serveis ferroviaris prestats per 
l’empresa FGC Mobilitat
314-05673/11
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el personal al servei de l’empresa 
FGC Mobilitat del 2006 al 2014
314-05674/11
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el resultat econòmic dels serveis 
ferroviaris prestats per l’empresa FGC Mobilitat
314-05675/11
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de sol·licitud dels permisos 
perquè els dos nous trens de la línia de Lleida a la Pobla de Segur poguessin operar 
a la xarxa ferroviària d’interès general de l’Estat
314-05677/11
Resposta del Govern 35
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de mossos d’esquadra 
de la demarcació de Lleida que es desplacen a l’estiu a Barcelona per donar suport 
a la lluita contra la venda ambulant il·legal
314-05686/11
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals els mossos 
d’esquadra de la demarcació de Lleida donen suport a l’estiu a la lluita contra la 
venda ambulant il·legal a Barcelona
314-05687/11
Resposta del Govern 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectius dels mossos d’esqua-
dra presents a la demarcació de Lleida a l’estiu
314-05688/11
Resposta del Govern 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de la seguretat a la 
demarcació de Lleida a l’estiu amb la disminució d’efectius de mossos d’esquadra
314-05689/11
Resposta del Govern 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les hores extra dels mossos d’es-
quadra de la demarcació de Lleida destinats a l’estiu a Barcelona
314-05690/11
Resposta del Govern 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de mossos d’esquadra 
de la demarcació de Tarragona que es desplacen a l’estiu a Barcelona per donar 
suport a la lluita contra la venda ambulant il·legal
314-05691/11
Resposta del Govern 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals els mossos 
d’esquadra de la demarcació de Tarragona donen suport a l’estiu a la lluita contra 
la venda ambulant il·legal a Barcelona
314-05692/11
Resposta del Govern 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectius dels mossos d’esqua-
dra presents a la demarcació de Tarragona a l’estiu
314-05693/11
Resposta del Govern 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les presumptes irregularitats en el 
concurs oposició per a l’accés a la categoria de bomber de l’escala bàsica
314-06006/11
Resposta del Govern 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol seguit pels Mossos 
d’Esquadra en el desnonament d’una família amb menors a Barcelona el 14 de se-
tembre de 2016
314-06052/11
Resposta del Govern 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació dels antiavalots dels 
Mossos d’Esquadra en el desnonament d’una família amb menors a Barcelona el 
14 de setembre de 2016
314-06053/11
Resposta del Govern 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió dels protocols d’actuació 
dels Mossos d’Esquadra en els casos de desnonaments de famílies amb menors
314-06054/11
Resposta del Govern 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incorporació d’una enquesta re-
lativa al debat de la qüestió de confiança al Pla per al 2016 dels estudis electorals, 
de valoració de líders i postelectorals del Centre d’Estudis d’Opinió
314-06064/11
Resposta del Govern 41
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la raó de la modificació del Pla per 
al 2016 dels estudis electorals, de valoració de líders i postelectorals del Centre 
d’Estudis d’Opinió publicada
314-06065/11
Resposta del Govern 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els arguments tècnics que justi-
fiquen la decisió del Centre d’Estudis d’Opinió de no fer l’enquesta sobre el debat 
de política general del 2016
314-06066/11
Resposta del Govern 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el replantejament de la decisió del 
Centre d’Estudis d’Opinió de no fer l’enquesta sobre el debat de política general 
del 2016
314-06067/11
Resposta del Govern 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de creació del docu-
ment nacional d’identitat català
314-06142/11
Resposta del Govern 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del projecte de creació del 
document nacional d’identitat català
314-06143/11
Resposta del Govern 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida pressupostària a la qual es 
va adjudicar el cost del projecte de creació del document nacional d’identitat català
314-06144/11
Resposta del Govern 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable polític de l’elabora-
ció d’un document nacional d’identitat català
314-06167/11
Resposta del Govern 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’acord de govern que recull la de-
cisió d’elaborar un document nacional d’identitat català
314-06168/11
Resposta del Govern 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la normativa legal en què basa 
l’elaboració d’un document nacional d’identitat
314-06169/11
Resposta del Govern 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què ha ordenat l’elabo-
ració d’un document nacional d’identitat català
314-06170/11
Resposta del Govern 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la unitat administrativa que té l’en-
càrrec d’elaborar el document nacional d’identitat català
314-06171/11
Resposta del Govern 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’organisme que gestionarà l’expe-
dició del document nacional d’identitat català
314-06172/11
Resposta del Govern 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’elaboració del docu-
ment nacional d’identitat català
314-06173/11
Resposta del Govern 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida pressupostària a la qual 
s’imputa l’elaboració del document nacional d’identitat català
314-06174/11
Resposta del Govern 47
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’empresa o l’ens encarregat d’ela-
borar el document nacional d’identitat català
314-06175/11
Resposta del Govern 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a atorgar el docu-
ment nacional d’identitat català
314-06176/11
Resposta del Govern 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució del document nacio-
nal d’identitat català als titulars
314-06177/11
Resposta del Govern 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de fer una campanya 
informativa amb relació al document nacional d’identitat català
314-06178/11
Resposta del Govern 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre quan estarà enllestit el document 
nacional d’identitat català
314-06179/11
Resposta del Govern 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les bases de dades que s’usen per 
a elaborar el document nacional d’identitat català
314-06180/11
Resposta del Govern 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit 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
314-06181/11
Resposta del Govern 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aplicacions del document na-
cional d’identitat català
314-06182/11
Resposta del Govern 48

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
Resposta del Govern 49

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
Resposta del Govern 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la necessitat d’un carnet d’iden-
titat català
314-06518/11
Resposta del Govern 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del desenvolupament del 
carnet d’identitat català
314-06519/11
Resposta del Govern 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost total de la posada en fun-
cionament del carnet d’identitat català
314-06520/11
Resposta del Govern 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’establiment de contactes o con-
tractes amb empreses per a desenvolupar el carnet d’identitat català
314-06522/11
Resposta del Govern 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’establiment de contactes o con-
tractes amb ens administratius per a desenvolupar el carnet d’identitat català
314-06523/11
Resposta del Govern 50
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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
Resposta del Govern 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació entre els beneficis i els 
costos del carnet d’identitat català
314-06530/11
Resposta del Govern 51

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 l’actuació dels Mossos 
d’Esquadra
310-00128/11
Anunci: Mireia Boya e Busquet, del GP CUP-CC 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la infància
310-00129/11
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els compromisos adquirits 
pel conseller de Salut
310-00130/11
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP SOC 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les oficines liquidadores
310-00131/11
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP SOC 53

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la reforma fiscal necessària 
per a finançar les polítiques d’emergència social
310-00132/11
Anunci: Joan Coscubiela Conesa, del GP CSP 53

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els nous plans i programes 
d’ocupació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
310-00133/11
Anunci: Marta Rovira i Vergés, del GP JS 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la prescripció dels delic-
tes sexuals contra menors
310-00134/11
Anunci: Marta Rovira i Vergés, del GP JS 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els Jocs Mediterranis 2017 
de Tarragona
310-00135/11
Anunci: Marta Rovira i Vergés, del GP JS 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Consorci per a la Nor-
malització Lingüística
310-00136/11
Anunci: Josep Enric Millo i Rocher, del GP PPC 55

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00086/11
Anunci: Inés Arrimadas García, del GP C’s 55

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política i social
317-00087/11
Anunci: Mireia Boya e Busquet, del GP CUP-CC 56

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00088/11
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP SOC 56
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00089/11
Anunci: Josep Lluís Franco Rabell, del GP CSP 56

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els 
darrers esdeveniments polítics
317-00090/11
Anunci: Jordi Turull i Negre, del GP JS 57

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00091/11
Anunci: Xavier García Albiol, del GP PPC 57

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la demora en el paga-
ment de les prestacions de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, a 
la província de Girona
311-00384/11
Anunci: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s 58

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la demora en el paga-
ment de les prestacions de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, a 
la província de Barcelona
311-00385/11
Anunci: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s 58

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la demora en el paga-
ment de les prestacions de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, a 
la província de Lleida
311-00386/11
Anunci: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s 59

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la demora en el paga-
ment de les prestacions de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, a 
la província de Tarragona
311-00387/11
Anunci: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s 59

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la demora en el paga-
ment de la teleassistència a la província de Girona
311-00388/11
Anunci: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s 59

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la demora en el paga-
ment de la teleassistència a la província de Barcelona
311-00389/11
Anunci: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s 60

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la demora en el paga-
ment de la teleassistència a la província de Tarragona
311-00390/11
Anunci: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s 60

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la demora en el paga-
ment de la teleassistència a la província de Lleida
311-00391/11
Anunci: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s 61

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals 
no paga en temps real la provisió dels serveis de teleassistència
311-00392/11
Anunci: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s 61

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el calendari previst per 
al pagament dels serveis de teleassistència
311-00393/11
Anunci: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s 61
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost de la falca pu-
blicitària relativa als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat inserida en el 
programa El balcó de la Cadena Ser el 17 d’octubre de 2016
311-00406/11
Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s 62

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de mitjans 
de comunicació en què s’ha inserit la falca publicitària relativa als beneficis de l’ae-
roport de Barcelona - el Prat
311-00407/11
Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s 62

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la freqüència amb què 
s’ha emès la falca publicitària relativa als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el 
Prat en el programa El balcó de la Cadena Ser
311-00408/11
Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s 63

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la freqüència amb què 
s’ha emès la falca publicitària relativa als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el 
Prat en els mitjans de comunicació catalans
311-00409/11
Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s 63

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la finalitat informati-
va de la falca publicitària relativa als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat
311-00410/11
Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s 64

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el preu de la campa-
nya informativa de la falca publicitària relativa als beneficis de l’aeroport de Barce-
lona - el Prat
311-00411/11
Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s 64

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’aportació als ciuta-
dans de la falca publicitària relativa als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat
311-00412/11
Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s 65

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la justificació del cost 
de la falca publicitària relativa als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat amb 
relació al servei que es dóna als ciutadans
311-00413/11
Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s 65

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si l’emissió de falques 
publicitàries com l’emesa en el programa El balcó de la Cadena Ser reflecteix la 
pluralitat
311-00414/11
Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s 66

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el futur dels bous sal-
vatges de l’illa dels Bous
311-00415/11
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP C’s 66

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el manteniment o el 
trasllat dels bous salvatges de l’illa dels Bous
311-00416/11
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP C’s 67

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la necessitat de sacri-
ficar els bous salvatges de l’illa dels Bous si s’opta per traslladar-los
311-00417/11
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP C’s 67

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades 
per a minimitzar l’estat d’inanició i insalubritat dels bous salvatges de l’illa dels Bous
311-00418/11
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP C’s 68



BOPC 257
11 de novembre de 2016

Taula de contingut 10

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes 
per al 2017 amb relació als bous salvatges de l’illa dels Bous
311-00419/11
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP C’s 68

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’ens que s’encarregarà 
del manteniment dels bous salvatges de l’illa dels Bous si s’opta per deixar-los-hi
311-00420/11
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP C’s 69

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el paper del Cos 
d’Agents Rurals amb relació als bous salvatges de l’illa dels Bous
311-00421/11
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP C’s 69

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el calendari previst pel 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per a acabar de pagar la subvenció atorgada 
per a accions d’intermediació laboral
311-00422/11
Anunci: Joan García González, del GP C’s 70

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’evolució de la intenció 
de comprar l’Hospital General de Catalunya
311-00423/11
Anunci: Marta Ribas Frías, del GP CSP 70

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la valoració econòmica 
que ha fet per a comprar l’Hospital General de Catalunya
311-00424/11
Anunci: Marta Ribas Frías, del GP CSP 71

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els criteris per a prioritzar 
inversions en centres hospitalaris del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre
311-00425/11
Anunci: Marta Ribas Frías, del GP CSP 71

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la publicació i l’entra-
da en vigor de la modificació de l’Ordre BSF/130/2014, sobre la quantitat mínima 
garantida per a les despeses personals en les prestacions de serveis no gratuïtes
311-00426/11
Anunci: Marta Ribas Frías, del GP CSP 72

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la confirmació de la 
notícia relativa a la denúncia dels dos convenis en vigor amb els registradors de la 
propietat
311-00427/11
Anunci: Alícia Romero Llano, del GP SOC 72

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les reunions amb els 
representants dels treballadors de les oficines liquidadores
311-00428/11
Anunci: Alícia Romero Llano, del GP SOC 73

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el Pla de desplegament 
de l’Agència Tributària de Catalunya
311-00429/11
Anunci: Alícia Romero Llano, del GP SOC 73

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’assumpció de les 
tasques de gravació i digitalització de la documentació per l’Agència Tributària de 
Catalunya
311-00430/11
Anunci: Alícia Romero Llano, del GP SOC 74

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si té els recursos ne-
cessaris per a assumir la gestió dels impostos cedits
311-00431/11
Anunci: Alícia Romero Llano, del GP SOC 74

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la capacitat que té 
l’Agència Tributària de Catalunya d’assumir la gestió integral de les tasques enco-
manades als registradors de la propietat
311-00432/11
Anunci: Alícia Romero Llano, del GP SOC 75
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost de l’anunci de 
La Vanguardia amb relació als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat
311-00433/11
Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s 75

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de dies que 
va publicar a La Vanguardia l’anunci relatiu als beneficis de l’aeroport de Barcelo-
na - el Prat
311-00434/11
Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s 76

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els mitjans de comu-
nicació escrits que han publicat l’anunci relatiu als beneficis de l’aeroport de Bar-
celona - el Prat
311-00435/11
Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s 76

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de dies que 
ha sortit publicat l’anunci relatiu als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat 
en altres mitjans de comunicació
311-00436/11
Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s 77

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost de publicar 
l’anunci relatiu als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat en altres mitjans 
de comunicació
311-00437/11
Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s 77

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la finalitat de la cam-
panya publicitària relativa als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat
311-00438/11
Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s 78

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la informació que 
aporta als ciutadans la campanya publicitària relativa als beneficis de l’aeroport de 
Barcelona - el Prat
311-00439/11
Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s 78

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost total de la cam-
panya informativa relativa als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat
311-00440/11
Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s 79

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la justificació de la rela-
ció cost-benefici per als ciutadans de la campanya publicitària relativa als beneficis 
de l’aeroport de Barcelona - el Prat
311-00441/11
Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s 79

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el reflex de la pluralitat 
en la campanya publicitària relativa als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat
311-00442/11
Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s 80

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els mecanismes d’avís 
existents en cas de creixement del cabal del darrer tram de la Tordera
311-00443/11
Anunci: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s 80

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’existència d’un pla 
d’emergència i evacuació en cas de creixement del cabal del darrer tram de la Tordera
311-00444/11
Anunci: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s 81

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la coordinació de les 
unitats d’emergència en cas d’activació d’un pla d’emergència i evacuació
311-00445/11
Anunci: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s 81

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’ús del servei Mete-
ocat com a mecanisme d’avís en casos de risc d’inundació per pluges torrencials
311-00446/11
Anunci: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s 82
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la realització d’estudis 
d’inundació al darrer tram de la Tordera i l’adequació als usos derivats del projecte 
de regularització d’alguns càmpings de Blanes (Selva)
311-00447/11
Anunci: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s 82

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’elaboració d’un estudi 
d’inundació al darrer tram de la Tordera que reguli l’ús de cada espai en funció del 
retorn i la freqüència del creixement del riu
311-00448/11
Anunci: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s 83

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el brot de legionel·losi 
de l’octubre del 2016
311-00457/11
Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s 83

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els casos de legionel-
losi del 2016
311-00458/11
Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s 84

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a fer 
front al brot de legionel·losi de l’octubre del 2016
311-00459/11
Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s 84

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el protocol adoptat per 
a fer front al brot de legionel·losi de l’octubre del 2016
311-00460/11
Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s 84

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a pre-
venir l’aparició de nous casos de legionel·losi
311-00461/11
Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s 85

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la confirmació de la notícia rela-
tiva a la denúncia dels dos convenis en vigor amb els registradors de la propietat
314-06849/11
Formulació: Alícia Romero Llano, del GP SOC 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb els representants 
dels treballadors de les oficines liquidadores
314-06850/11
Formulació: Alícia Romero Llano, del GP SOC 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Pla de desplegament de l’Agèn-
cia Tributària de Catalunya
314-06851/11
Formulació: Alícia Romero Llano, del GP SOC 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assumpció de les tasques de 
gravació i digitalització de la documentació per l’Agència Tributària de Catalunya
314-06852/11
Formulació: Alícia Romero Llano, del GP SOC 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si té els recursos necessaris per a 
assumir la gestió dels impostos cedits
314-06853/11
Formulació: Alícia Romero Llano, del GP SOC 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la capacitat que té l’Agència Tri-
butària de Catalunya d’assumir la gestió integral de les tasques encomanades als 
registradors de la propietat
314-06854/11
Formulació: Alícia Romero Llano, del GP SOC 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’anunci de La Vanguardia 
amb relació als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat
314-06855/11
Formulació: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s 88
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dies que va publicar 
a La Vanguardia l’anunci relatiu als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat
314-06856/11
Formulació: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mitjans de comunicació escrits 
que han publicat l’anunci relatiu als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat
314-06857/11
Formulació: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dies que ha sortit 
publicat l’anunci relatiu als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat en altres 
mitjans de comunicació
314-06858/11
Formulació: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de publicar l’anunci relatiu 
als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat en altres mitjans de comunicació
314-06859/11
Formulació: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la finalitat de la campanya publici-
tària relativa als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat
314-06860/11
Formulació: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació que aporta als ciuta-
dans la campanya publicitària relativa als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat
314-06861/11
Formulació: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost total de la campanya infor-
mativa relativa als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat
314-06862/11
Formulació: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de la relació cost-be-
nefici per als ciutadans de la campanya publicitària relativa als beneficis de l’aero-
port de Barcelona - el Prat
314-06863/11
Formulació: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reflex de la pluralitat en la cam-
panya publicitària relativa als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat
314-06864/11
Formulació: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes d’avís existents en 
cas de creixement del cabal del darrer tram de la Tordera
314-06865/11
Formulació: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un pla d’emergència 
i evacuació en cas de creixement del cabal del darrer tram de la Tordera
314-06866/11
Formulació: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació de les unitats d’emer-
gència en cas d’activació d’un pla d’emergència i evacuació
314-06867/11
Formulació: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes d’actuació i el 
temps de resposta entre l’avís d’emergència i l’activació del pla d’evacuació en cas 
de creixement del cabal del darrer tram de la Tordera
314-06868/11
Formulació: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús del servei Meteocat com a me-
canisme d’avís en casos de risc d’inundació per pluges torrencials
314-06869/11
Formulació: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s 95
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la realització d’estudis d’inundació 
al darrer tram de la Tordera i l’adequació als usos derivats de projecte de regularit-
zació d’alguns càmpings de Blanes (Selva)
314-06870/11
Formulació: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de protecció previstes 
per a garantir els usos d’alguns càmpings a Blanes (Selva) amb el risc d’inundació 
del darrer tram de la Tordera
314-06871/11
Formulació: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació de les mesures de pro-
tecció i regulació d’alguns càmpings de Blanes (Selva) en altres superfícies inunda-
bles amb usos consolidats com les del tram baix de la Tordera
314-06872/11
Formulació: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un estudi d’inunda-
ció al darrer tram de la Tordera que reguli l’ús de cada espai en funció del retorn i 
freqüència del creixement del riu
314-06873/11
Formulació: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les institucions fineses que van 
convidar el conseller d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència a 
fer una conferència el 26 d’octubre de 2016
314-06874/11
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP SOC 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la persona que va presentar el con-
seller d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència en la seva confe-
rència a Finlàndia el 26 d’octubre de 2016
314-06875/11
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP SOC 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda pública i les reunions del 
conseller d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència durant la seva 
estada a Finlàndia per a fer una conferència el 26 d’octubre de 2016
314-06876/11
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP SOC 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la resolució de l’expedient incoat 
a l’empresa Hispano Igualadina, del grup Monbus, per les modificacions en el qua-
dre de marxes que van provocar retards al servei de la línia Vilafranca-Barcelona
314-06877/11
Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els feminicidis o assassinats mas-
clistes de dones
314-06878/11
Formulació: Mireia Boya e Busquet, juntament amb una altra diputada del GP CUP-CC 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a millorar la si-
tuació dels menors addictes a la cola
314-06879/11
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions de seguiment i control 
dels menors addictes a la cola
314-06880/11
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a evitar que els 
menors addictes a la cola fugin dels centres tutelars
314-06881/11
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per les quals les actua-
cions per a evitar que els menors addictes a la cola fugin dels centres tutelars no 
han funcionat
314-06882/11
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s 102
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comissió de delictes per part 
de menors tutelats
314-06883/11
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comissió de delictes per part 
de menors no tutelats
314-06884/11
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posada en marxa d’un centre 
pilot per a atendre els menors addictes a la cola
314-06885/11
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posada en marxa de programes 
d’acompanyament per a la integració social dels menors addictes a la cola
314-06886/11
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà d’espera per a una 
reconstrucció mamària després d’una mastectomia
314-06887/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps màxim d’espera per a una 
reconstrucció mamària després d’una mastectomia
314-06888/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’hospital que té el temps mínim 
d’espera per a una reconstrucció mamària després d’una mastectomia
314-06889/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reconstruccions ma-
màries fetes els darrers cinc anys
314-06890/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els especialistes que fan les re-
construccions mamàries després d’una mastectomia
314-06891/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reclamacions pel temps d’es-
pera per a una reconstrucció mamària després d’una mastectomia
314-06892/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les convocatòries dels concursos 
per al subministrament de material de protecció als hospitals
314-06893/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció de l’Escola Pinyana 
de Lleida (Segrià)
314-06894/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat del projecte de construcció 
de l’Escola Pinyana de Lleida (Segrià)
314-06895/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data d’inauguració de l’Escola 
Pinyana de Lleida (Segrià)
314-06896/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació dels alumnes de l’Escola 
Pinyana de Lleida (Segrià)
314-06897/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 108
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de mòduls prefabricats 
a l’Escola Pinyana de Lleida (Segrià)
314-06898/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de morts per accident 
de tractor el 2016
314-06899/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de morts per accident 
de tractor els darrers cinc anys
314-06900/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol per a evitar les morts 
per accident de tractor
314-06901/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis fets amb relació als 
morts per accident de tractor
314-06902/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a inaugurar una 
residència geriàtrica al barri de Balàfia, de Lleida (Segrià)
314-06903/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el retard en el lliurament de l’obra 
d’una residència geriàtrica al barri de Balàfia, de Lleida (Segrià)
314-06904/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el possible sobrecost de les obres 
d’una residència geriàtrica al barri de Balàfia, de Lleida (Segrià)
314-06905/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’empreses que s’han 
presentat al concurs d’adjudicació del subministrament de mobiliari de la residència 
geriàtrica al barri de Balàfia, de Lleida (Segrià)
314-06906/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places públiques 
geriàtriques de Lleida (Segrià)
314-06907/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els casos de parotiditis infecciosa 
a la Universitat Politècnica de Catalunya el 2016
314-06908/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’algun pla per a pre-
venir nous casos de parotiditis infecciosa
314-06909/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cas d’un pacient del CAP Breda 
que va haver d’esperar més de trenta hores per a ésser atès d’urgència al domicili
314-06910/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a evitar casos 
com el del pacient del CAP Breda que va haver d’esperar més de trenta hores per 
a ésser atès d’urgència al domicili
314-06911/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 114
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de queixes presentades 
per retard d’assistència
314-06912/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de queixes rebudes pel 
CAP Breda per retard en l’assistència
314-06913/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de visites gestionades 
per telèfon sense anar al domicili del pacient
314-06914/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la cobertura de les jubilacions del 
CAP Breda
314-06915/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les queixes veïnals per a restituir 
el tercer metge de família al CAP Breda el 2016
314-06916/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors que co-
breixen una plaça vacant de manera parcial
314-06917/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places sanitàries que 
es cobreixen de manera parcial
314-06918/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de la creació de la Taula 
Nacional de la Infància de Catalunya
314-06919/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de la constitució de la Taula 
Nacional de la Infància de Catalunya
314-06920/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de vegades que s’ha 
reunit la Taula Nacional de la Infància de Catalunya
314-06921/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els membres de la Taula Nacional 
de la Infància de Catalunya
314-06922/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els informes emesos per la Taula 
Nacional de la Infància de Catalunya
314-06923/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conclusions i les propostes 
presentades per la Taula de la Infància de Catalunya
314-06924/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reunions entre la Taula 
Nacional de la Infància de Catalunya i la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies
314-06925/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el resultat de les reunions de la Taula 
Nacional de la Infància de Catalunya i la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies
314-06926/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 120
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la constitució i les activitats de la 
Comissió Tècnica de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya
314-06927/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les taules territorials d’infància
314-06928/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les taules locals d’infància
314-06929/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps de vigència de la compo-
sició del Ple de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya
314-06930/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la remuneració dels membres del 
Ple de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya
314-06931/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals l’Agència Ca-
talana de l’Aigua no ha respost al requeriment judicial dels familiars de les víctimes 
de les inundacions d’Agramunt (Urgell)
314-06932/11
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals l’Agència Ca-
talana de l’Aigua no ha respost sobre les dades de previsió d’inundacions a l’Urgell 
per al 2 i el 3 de novembre de 2015
314-06933/11
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals l’Agència Ca-
talana de l’Aigua no ha respost sobre si la zona d’Agramunt (Urgell) està catalogada 
com a zona de risc d’inundacions
314-06934/11
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals l’Agència Ca-
talana de l’Aigua no ha respost sobre l’existència d’algun expedient o requeriment 
relatiu a la Residència Ribera del Sió, d’Agramunt (Urgell), per risc d’inundacions
314-06935/11
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures impulsades per a evitar 
danys personals i materials per inundacions en zones inundables
314-06936/11
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha posat en contacte amb les 
famílies de les víctimes de les inundacions d’Agramunt (Urgell) del 2 i el 3 de no-
vembre de 2015
314-06937/11
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis en el protocol per a 
atendre les persones amb fatiga crònica
314-06938/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les unitats especialitzades i multi-
disciplinàries per a atendre els malalts de síndrome de sensibilització central, fibro-
miàlgia, fatiga crònica i sensibilitat química múltiple
314-06939/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de la Unitat de Fati-
ga Crònica de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau per a trametre una pacient al 
seu metge de família
314-06940/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 126
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’unitats especialitzades 
i multidisciplinàries per a atendre els malalts de síndrome de sensibilització central, 
fibromiàlgia, fatiga crònica i sensibilitat química múltiple
314-06941/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients que atenen 
cada any les unitats especialitzades i multidisciplinàries per a la síndrome de sen-
sibilització central, la fibromiàlgia, la fatiga crònica i la sensibilitat química múltiple
314-06942/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els professionals de les unitats es-
pecialitzades i multidisciplinàries per a atendre els malalts de síndrome de sensibi-
lització central, fibromiàlgia, fatiga crònica i sensibilitat química múltiple
314-06943/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els actors implicats en el procés 
electoral del Marroc amb què s’ha reunit Diplocat
314-06944/11
Formulació: Susana Beltrán García, del GP C’s 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions de Diplocat amb re-
presentants del Govern del Marroc
314-06945/11
Formulació: Susana Beltrán García, del GP C’s 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació al Govern d’Espanya 
de la missió d’observació electoral que Diplocat ha fet al Marroc
314-06946/11
Formulació: Susana Beltrán García, del GP C’s 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ponents que van participar 
en el seminari «Catalunya: nou estat d’Europa?», organitzat per Diplocat a Lovaina
314-06947/11
Formulació: Susana Beltrán García, del GP C’s 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si Diplocat té previst d’organitzar 
algun seminari amb un tema principal contrari al dret a decidir
314-06948/11
Formulació: Susana Beltrán García, del GP C’s 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost econòmic del seminari «Ca-
talunya: nou estat d’Europa?», organitzat per Diplocat a Lovaina
314-06949/11
Formulació: Susana Beltrán García, del GP C’s 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de les ponències i de les 
dietes dels ponents del seminari «Catalunya: nou estat d’Europa?», organitzat per 
Diplocat a Lovaina
314-06950/11
Formulació: Susana Beltrán García, del GP C’s 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost que va comportar l’assistèn-
cia dels membres de Diplocat al seminari «Catalunya: nou estat d’Europa?», a Lovaina
314-06951/11
Formulació: Susana Beltrán García, del GP C’s 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels àpats del seminari 
«Catalunya: nou estat d’Europa?», organitzat per Diplocat a Lovaina
314-06952/11
Formulació: Susana Beltrán García, del GP C’s 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’assistents al seminari 
«Catalunya: nou estat d’Europa?», organitzat per Diplocat a Lovaina
314-06953/11
Formulació: Susana Beltrán García, del GP C’s 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els beneficis que han obtingut els 
ciutadans de Catalunya de la celebració del seminari «Catalunya: nou estat d’Euro-
pa?», organitzat per Diplocat a Lovaina
314-06954/11
Formulació: Susana Beltrán García, del GP C’s 133
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reclamacions per 
demora quirúrgica que ha tingut l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida, el 2015
314-06955/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes de les reclamacions 
per demora quirúrgica que ha tingut l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida, el 2015
314-06956/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a donar resposta 
a les reclamacions per demora quirúrgica que ha tingut l’Hospital Arnau de Vilano-
va, de Lleida, el 2015
314-06957/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reclamacions per de-
mora quirúrgica que ha tingut l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida, del 2011 ençà
314-06958/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de les reclamacions per 
demora quirúrgica que ha tingut l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida, del 2011 ençà
314-06959/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de queixes per demora 
quirúrgica que han tingut els hospitals el 2015
314-06960/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de queixes per motius 
diferents de la demora quirúrgica que han tingut els hospitals el 2015
314-06961/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla d’actuació amb relació a les 
reclamacions per demora quirúrgica als hospitals
314-06962/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la seva actuació per a fer front a 
les reclamacions per demora quirúrgica als hospitals
314-06963/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 137

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

3.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les audiències 
dels mitjans de comunicació públics
322-00087/11
Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s 137

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’atorgament 
del Premi Nacional de Televisió al Club Super3
322-00088/11
Anunci: Jordi Cuminal i Roquet, del GP JS 138

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’estat de 
redacció de la proposta del contracte programa
322-00089/11
Anunci: Sergi Sabrià i Benito, del GP JS 138

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les mesures 
per al compliment del criteri setè de la Declaració de principis de la professió pe-
riodística a Catalunya
322-00090/11
Anunci: Sergi Sabrià i Benito, del GP JS 139
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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 el desenvolupament 
del Pla de confluència d’informatius de Catalunya Ràdio i Televisió de Catalunya
322-00091/11
Anunci: Sergi Sabrià i Benito, del GP JS 139

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el calendari de tre-
ball amb relació als convenis específics de Catalunya Ràdio i Televisió de Catalunya
322-00092/11
Anunci: Sergi Sabrià i Benito, del GP JS 140

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les darreres 
dades d’audiència dels canals de la Corporació
322-00093/11
Anunci: David Pérez Ibáñez, del GP SOC 140

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el contracte 
programa de la Corporació
322-00094/11
Anunci: David Pérez Ibáñez, del GP SOC 141

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la paritat en els programes
323-00063/11
Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s 141

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre els programes
323-00064/11
Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s 141

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre 
els programes
323-00065/11
Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s 142

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre els motius i els objectius de la nova estructura de Televisió de Catalunya
323-00066/11
Anunci: Jordi Cuminal i Roquet, del GP JS 142

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la recuperació del lideratge d’audiència de TV3
323-00067/11
Anunci: Jordi Cuminal i Roquet, del GP JS 143

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre les 
estratègies i els projectes previstos per als mitjans digitals de la Corporació
323-00068/11
Anunci: Jordi Cuminal i Roquet, del GP JS 143

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre la 
situació, els continguts i les perspectives de l’emissora Catalunya Música
323-00069/11
Anunci: Jordi Cuminal i Roquet, del GP JS 144

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre els criteris per a recuperar antics professionals i col·laboradors de Televisió 
de Catalunya que participen en un nou programa d’entrevistes en profunditat
323-00070/11
Anunci: Sergi Sabrià i Benito, del GP JS 144

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre el pla d’igualtat
323-00071/11
Anunci: Marta Ribas Frías, del GP CSP 145

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre els darrers nomenaments de càrrecs
323-00072/11
Anunci: Marta Ribas Frías, del GP CSP 145
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre els darrers nomenaments de càrrecs directius
323-00073/11
Anunci: Mireia Boya e Busquet, juntament amb un altre diputat del GP CUP-CC 145

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre l’ús 
de les xarxes socials als mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
323-00074/11
Anunci: Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC 146

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la veracitat de les informacions i les opinions expressades amb relació a la 
informació a Televisió de Catalunya
323-00075/11
Anunci: Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC 146
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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 l’actuació 
dels Mossos d’Esquadra
310-00128/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25, tinguda el 09.11.2016, DSPC-P 43.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la infància
310-00129/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25, tinguda el 09.11.2016, DSPC-P 43.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els 
compromisos adquirits pel conseller de Salut
310-00130/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25, tinguda el 09.11.2016, DSPC-P 43.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les oficines 
liquidadores
310-00131/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25, tinguda el 09.11.2016, DSPC-P 43.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la reforma 
fiscal necessària per a finançar les polítiques d’emergència social
310-00132/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25, tinguda el 09.11.2016, DSPC-P 43.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els nous 
plans i programes d’ocupació del Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya
310-00133/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25, tinguda el 09.11.2016, DSPC-P 43.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la 
prescripció dels delictes sexuals contra menors
310-00134/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25, tinguda el 09.11.2016, DSPC-P 43.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els Jocs 
Mediterranis 2017 de Tarragona
310-00135/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25, tinguda el 09.11.2016, DSPC-P 43.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Consorci 
per a la Normalització Lingüística
310-00136/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25, tinguda el 09.11.2016, DSPC-P 43.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la no assistència dels membres del Govern a les reunions 
dels òrgans de col·laboració interautonòmics i amb l’Estat
317-00086/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25, tinguda el 09.11.2016, DSPC-P 43.
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en 
el Ple sobre el compliment del punt vuitè de la Resolució 1/XI del 
Parlament de Catalunya, sobre l’inici del procés polític a Catalunya
317-00087/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25, tinguda el 09.11.2016, DSPC-P 43.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment 
en el Ple sobre la no assistència a la conferència de presidents 
autonòmics
317-00088/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25, tinguda el 09.11.2016, DSPC-P 43.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la renda garantida de ciutadania
317-00089/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25, tinguda el 09.11.2016, DSPC-P 43.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en 
el Ple sobre la posició del Govern amb relació a la determinació 
mostrada els dos darrers anys per milers de catalans en 
contraposició a l’actuació del Govern espanyol
317-00090/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25, tinguda el 09.11.2016, DSPC-P 43.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en 
el Ple sobre l’opinió que ha expressat en el sentit que la nova 
presidència dels Estats Units obrirà una època complicada i plena 
d’incerteses
317-00091/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25, tinguda el 09.11.2016, DSPC-P 43.
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1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes 
del Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i 
Transparència amb el Ministeri d’Afers Exteriors, l’ambaixada o els 
consolats d’Espanya a França per a interessar-se per l’estat dels 
catalans desplaçats a Niça la nit del 14 de juliol de 2016
314-05601/11

Proponent: Susana Beltrán García, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 40200 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-05601/11, conjuntament amb la número de tramitació 314-05602/11.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és 
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera 
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

El Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, en 
el cas de situacions de crisi com les descrites, contacta de forma immediata amb el 
Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació (MAEC) per col·laborar en la resolució 
de la situació de crisi o emergència, així com per conèixer si hi ha catalans o cata-
lanes afectats.

En general, es tracta d’intercanviar el màxim d’informació amb el Servei d’Emer-
gències Consulars del MAEC.

En concret, en el cas de Niça, es va contactar amb la unitat d’emergències consu-
lars per rebre informació sobre possibles catalans o catalanes afectats per l’atemptat, 
que no va ser el cas, i posar-se a la seva disposició.

En el cas de la situació de crisi de Turquia, el Departament es va posar en con-
tacte tant amb la unitat d’emergències consulars i amb el consolat d’Espanya a Is-
tanbul per posar-se a la seva disposició, com amb el consol de Turquia per tal de te-
nir el màxim d’informació. Així mateix, atès que va tenir coneixement de la situació 
d’uns catalans afectats a l’aeroport d’Istanbul, es va contactar amb aquest grup i es 
va comunicar aquest fet també al Ministeri d’Afers Exteriors.

El Govern compta amb un protocol establert el qual es posa en marxa immedia-
tament en tots els casos (sigui un terratrèmol, un atemptat, un accident, etc.) i que 
contempla, entre d’altres, posar-se en contacte amb el Servei d’Emergències Con-
sulars del MAEC (per demanar informació i posar-nos a la seva disposició), amb el 
representant consular corresponent (per tenir el contacte directe en tot el que cal-
gui), així com amb les oficines del Govern a l’exterior en el cas que cobreixin l’àrea 
geogràfica afectada i amb els altres departaments de la Generalitat que tinguin com-
petències en el cas concret.

Barcelona, 28 d’octubre de 2016
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 

Transparència
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes 
del Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i 
Transparència amb el Ministeri d’Afers Exteriors, l’ambaixada o els 
consolats d’Espanya a Turquia per a interessar-se per l’estat dels 
catalans desplaçats a aquest país durant l’intent de cop d’estat del 
15 de juliol de 2016
314-05602/11

Proponent: Susana Beltrán García, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 40200 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05601/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració dels 
anys de gestió local de l’Escola Intermunicipal del Penedès
314-05618/11

Proponent: Alícia Romero Llano, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 40682 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

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

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-05618/11, 314-
05619/11 i 314-05620/11 us informo del següent:

Des de Departament d’Ensenyament s’està estudiant la possibilitat de crear un 
grup de treball, juntament amb la Mancomunitat de Municipis de l’Alt Penedès, per 
tal d’analitzar la situació de l’Institut Escola Intermunicipal del Penedès.

D’acord amb l’establert a l’article 199 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’edu-
cació: «El Govern ha de garantir la gratuïtat de l’escolarització dels ensenyaments a 
què fa referència l’article 5.2, i ha de sostenir amb els recursos econòmics necessaris 
els centres que presten el Servei d’Educació de Catalunya, d’acord amb la programa-
ció educativa.» En conseqüència, el Departament d’Ensenyament es fa càrrec de les 
despeses de funcionament de l’Institut Escola Intermunicipal del Penedès, l’import 
per l’any 2016 serà superior a 4.220.000,00 euros.

Barcelona, 2 de novembre de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el comunicat de la 
Mancomunitat de Municipis de l’Alt Penedès al Govern per a cedir 
l’Escola Intermunicipal del Penedès a la Generalitat
314-05619/11

Proponent: Alícia Romero Llano, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 40682 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05618/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les converses entre 
la Mancomunitat de Municipis de l’Alt Penedès i el Govern per a 
canviar la titularitat de l’Escola Intermunicipal del Penedès
314-05620/11

Proponent: Alícia Romero Llano, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 40682 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05618/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la promoció del 
Pacte nacional de les tecnologies de la informació i la comunicació
314-05628/11

Proponent: Alícia Romero Llano, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 40229 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

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

lunya, i per tal de donar resposta conjunta a les preguntes escrites, amb número de 
tramitació: 314-05628/11 a 314-05634/11, ambdues incloses, us trameto, en docu-
ment annex, la informació facilitada per la Secretaria de Telecomunicacions, Ciber-
seguretat i Societat Digital.

Atès que les preguntes que es detallen fan referència a un mateix assumpte i, 
per consegüent, a informacions estretament relacionades, es considera convenient 
de respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcio-
nar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Barcelona, 28 d’octubre de 2016
Neus Munté i Fernàndez, consellera de la Presidència

Annex
El Govern, conjuntament amb la Diputació de Barcelona, la Diputació de Llei-

da, la Diputació de Tarragona i la Diputació de Girona, les entitats de representació 
municipalista tals com l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Mu-
nicipis de Catalunya, així com el Consorci Localret, promouen i desenvolupen el 
Pacte Nacional per a la Societat Digital, essent aquests els seus promotors i signants 
principals. El Govern no ha determinat ni ha compromès cap partida pressupostària 
específica destinada a la signatura d’aquest conveni.

Un cop signat, es crearà un comitè estratègic format per representants designats 
per les parts, en un nombre igual per a cadascuna d’elles, el qual coordinarà els 
grups de treball i realitzarà el seguiment del protocol establert.

Les accions que es duguin a terme d’ençà la seva posada en marxa s’impulsaran 
des de grups de treball creats ad hoc i coordinats pel comitè estratègic. Els projectes 
que es derivin d’aquests grups de treball es concretaran amb les corresponents con-
traprestacions pressupostàries determinades, si s’escau. En el moment de la defini-
ció dels projectes serà quan es determinin les condicions específiques dels projectes, 
tant a nivell tècnic com econòmic.

L’adhesió al Pacte Nacional per a la Societat Digital, no produeix efectes jurídics 
vinculants per a les parts i les col·laboracions concretes que se’n deriven. Donada 
la coincidència d’objectius entre diferents institucions i l’interès comú d’impulsar 
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projectes que fomentin el desenvolupament de la Societat Digital, les parts signants 
conviden altres institucions a adherir-se a l’esperit i al contingut del Protocol.

Jordi Puigneró i Ferrer, secretari

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els participants en 
l’elaboració del Pacte nacional de les tecnologies de la informació i 
la comunicació
314-05629/11

Proponent: Alícia Romero Llano, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 40229 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05628/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aprovació del Pacte 
nacional de les tecnologies de la informació i la comunicació
314-05630/11

Proponent: Alícia Romero Llano, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 40229 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05628/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost 
previst per a impulsar el Pacte nacional de les tecnologies de la 
informació i la comunicació
314-05631/11

Proponent: Alícia Romero Llano, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 40229 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05628/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions i 
els programes previstos per a impulsar el Pacte nacional de les 
tecnologies de la informació i la comunicació
314-05632/11

Proponent: Alícia Romero Llano, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 40229 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05628/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les contractacions 
externes previstes per al desenvolupament del Pacte nacional de les 
tecnologies de la informació i la comunicació
314-05633/11

Proponent: Alícia Romero Llano, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 40229 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05628/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació 
dels grups parlamentaris en l’elaboració del Pacte nacional de les 
tecnologies de la informació i la comunicació
314-05634/11

Proponent: Alícia Romero Llano, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 40229 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05628/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un 
estudi de l’acceptació de la implantació d’un model d’ensenyament 
bilingüe
314-05662/11

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 40385 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-05662/11 us in-
formo del següent:

La Direcció General de Política Lingüística (DGPL) realitza cada cinc anys l’En-
questa d’usos lingüístics de la població, amb l’Institut d’Estadística de Catalunya 
(Idescat), com a instrument de coneixement de la realitat lingüística general, tal com 
preveu l’article 39 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. Aquest 
estudi periodificat, del qual s’han realitzat tres edicions el 2003, el 2008 i el 2013, té 
caràcter d’estadística oficial, d’acord amb la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’esta-
dística de Catalunya, i s’emmarca en el Pla estadístic de la Generalitat de Catalunya.

D’acord amb l’article 2 de la Llei 23/2003, de 4 de juliol, de modificació de la 
23/1998, la regulació de les estadístiques oficials no és aplicable als estudis d’opinió 
d’interès de la Generalitat.

Un estudi com el que fa referència la pregunta hauria de ser objecte d’un estudi 
d’opinió, d’acord amb la Llei 6/2007, del 17 de juliol del Centre d’Estudis d’Opinió. 
Aquest Centre elabora periòdicament estudis valoratius sobre les polítiques que es 
duen a terme.

Pel que fa a la Catalunya del Nord, es va establir una col·laboració amb el Con-
sell Departamental dels Pirineus Orientals i la Universitat de Perpinyà Via Domícia 
(UPDV), per al desenvolupament d’un estudi sobre l’ús social de la llengua catala-
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na en aquest territori. La UPVD, per mitjà del seu l’Institut Català de Recerques en 
Cièn cies Socials, va optar per incloure altres preguntes específiques d’opinió entre 
les quals una valoració sobre l’ensenyament bilingüe català-francès al sistema educa-
tiu. Aquestes preguntes específiques es van realitzar a càrrec de la mateixa UPVD, i 
no formen part del qüestionari de l’enquesta oficial que s’elabora a Catalunya.

Barcelona, 26 d’octubre de 2016
Santi Vila i Vicente, conseller de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contractació per 
concurs públic dels serveis ferroviaris de Rodalies de Catalunya
314-05668/11

Proponent: Marina Bravo Sobrino, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 40657 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-05668/11 us in-
formo del següent:

En aquests moments, l’incompliment per part de l’administració de l’Estat de les 
condicions del traspàs de Rodalies i, en especial, la transferència dels imports eco-
nòmics per fer front a l’explotació del servei a favor de la Generalitat de Catalunya 
que haurien de ser consignats al pressupost de l’Administració General de l’Estat en 
cada anualitat  i que no s’ha realitzat en cap exercici, condicionen, greument, les 
competències de la Generalitat de Catalunya i la possibilitat de plantejar canvis en 
la operació del sistema.

Des del 2010, l’Administració General de l’Estat no ha fet cap consignació pres-
supostària per finançar el dèficit generat pels serveis de Rodalies de Catalunya pres-
tats per Renfe, ni els ha transferit a la Generalitat. Aquest dèficit s’ha compensat en 
el marc de relacions Renfe-MIFO-Estat. És a dir, el MIFO fa l’aportació directa a 
Renfe del dèficit de gestió dels serveis de Rodalies de Catalunya sense fer l’aportació 
a la Generalitat a la Llei de Pressupostos de l’Estat en cada exercici com correspon-
dria d’acord amb el decret de traspassos.

A banda de l’incompliment econòmic, també s’ha donat incompliment amb rela-
ció al contracte de serveis i les infraestructures que també condicionen la possibili-
tat de modificar l’explotació dels serveis.

No es disposa dels mitjans materials i personals que s’haurien d’haver transferit 
a la Generalitat de Catalunya, segons el previst als traspassos, en no haver-ne forma-
litzat el contracte amb Renfe i, per tant, s’han incomplert reiteradament els acords 
del traspàs.

Per manca de negociació per part d’ADIF, no s’han subscrit els acords que han 
d’establir els compromisos de qualitat assumits per Adif en relació amb la capaci-
tat adjudicada, així com els efectes econòmics que es derivarien de l’incompliment 
d’aquests, ni en relació amb la prestació de servei en estacions.

No s’han executat les inversions compromeses (que han de ser afrontades per 
l’Estat mitjançant el MIFO o ADIF) amb la Generalitat de Catalunya per garantir la 
qualitat i millora de la infraestructura ferroviària. En aquest sentit, ni s’han executat 
les propostes del Pla de Rodalies de Barcelona ni les acordades posteriorment com a 
prioritàries en la xarxa ferroviària d’interès general per a la millora de la seguretat, 
la funcionalitat i la fiabilitat del servei de Rodalies de Catalunya.
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Per tot plegat, la Generalitat de Catalunya considera necessari el traspàs integral 
de la xarxa, que inclogui la infraestructura ferroviària, vies i estacions, així com la 
titularitat dels mitjans materials i personals amb els quals es presta el servei, per tal 
de poder assumir les competències sobre la totalitat del servei ferroviari de Roda-
lies de Catalunya i garantir-ne una prestació adequada.

Malauradament, en tant no es disposi de tots els elements esmentats i de l’apor-
tació econòmica que ha de realitzar l’administració general de l’Estat d’acord amb 
la normativa que regula el traspàs, per part de la Generalitat de Catalunya no es dis-
posa dels elements que permeten l’exercici de les seves competències i, entre elles, 
la de plantejar potencials canvis en la gestió operativa dels serveis i, d’aquesta ma-
nera, poder donar resposta a les necessitats dels usuaris de la xarxa de Rodalies de 
Catalunya.

Barcelona, 26 d’octubre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’activitat i els 
resultats de l’empresa FGC Mobilitat del 2006 al 2014
314-05670/11

Proponent: Marina Bravo Sobrino, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 40658 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-05670/11 us in-
formo del següent:

Durant el període d’existència d’FGC Mobilitat SAU, aquesta empresa va realit-
zar les tasques necessàries per aconseguir el certificat de seguretat ferroviària.

A més, va intentar posar en el mercat serveis ferroviaris de mercaderies en-
tre Barcelona-Tarragona-Sevilla i Barcelona-Madrid en col·laboració amb l’empresa 
COMSA. Aquests serveis no van arribar a la fase de producció perquè FGC Mobili-
tat SAU no va aconseguir prou compromisos de clients com perquè els serveis fossin 
econòmicament sostenibles.

Així mateix, va intentar comercialitzar vagons adaptats per al servei d’autopista 
ferroviària fabricats per l’empresa Kockums, SA sense aconseguir resultats, a causa 
dels problemes de gàlib que presenten les xarxes ferroviàries espanyola i francesa.

FGC Mobilitat SAU va realitzar tasques d’assessorament a l’empresa pública CI-
MALSA per dissenyar la connexió ferroviària de la terminal ferroviària de Vilama-
lla a la línia ferroviària d’amplada internacional Barcelona-Perpinyà.

Pel que fa al compte de resultats, us l’adjunto.

Barcelona, 26 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 el balanç 
d’ingressos i despeses resultant de la creació, el funcionament i la 
liquidació de l’empresa FGC Mobilitat
314-05671/11

Proponent: Marina Bravo Sobrino, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 40659 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-05671/11 us n’ad-
junto l’annex I i II.

Barcelona, 26 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 el cost dels tràmits 
duts a terme per l’empresa FGC Mobilitat per a poder prestar serveis 
com a operador ferroviari
314-05672/11

Proponent: Marina Bravo Sobrino, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 40660 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-05672/11 us in-
formo del següent:

Taxa llicència ferroviària: 10.842,32 €.
Taxa i despeses per a l’obtenció del certificat de seguretat: 34.455,72 €.

Barcelona, 26 d’octubre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els serveis 
ferroviaris prestats per l’empresa FGC Mobilitat
314-05673/11

Proponent: Marina Bravo Sobrino, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 40661 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-05673/11 us in-
formo del següent:
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FGC Mobilitat SAU no va arribar a operar cap servei ferroviari.

Barcelona, 26 d’octubre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el personal al servei 
de l’empresa FGC Mobilitat del 2006 al 2014
314-05674/11

Proponent: Marina Bravo Sobrino, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 40662 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-05674/11 us in-
formo del següent:

Mai no hi ha hagut personal a l’empresa FGC Mobilitat SAU.

Barcelona, 26 d’octubre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el resultat econòmic 
dels serveis ferroviaris prestats per l’empresa FGC Mobilitat
314-05675/11

Proponent: Marina Bravo Sobrino, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 40663 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-05675/11 us in-
formo del següent:

FGC Mobilitat no ha prestat serveis de transport ferroviari sota la llicència de 
empresa ferroviària. Els ingressos d’activitat de 18.363, 44 euros (veure resposta 
de les preguntes 314-5671/11 i 314-5670/11) estan motivats pels treballs a tercers en 
alternatives de traçat adaptació al terme municipal de Vilamalla (Girona).

Barcelona, 3 de novembre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de sol·licitud 
dels permisos perquè els dos nous trens de la línia de Lleida a la 
Pobla de Segur poguessin operar a la xarxa ferroviària d’interès 
general de l’Estat
314-05677/11

Proponent: Marina Bravo Sobrino, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 40664 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-05677/11 us in-
formo del següent:

El Real Decret (RD) de traspàs de la línia Lleida-La Pobla de Segur indicava que 
el personal i material rodant que operessin sota la tutela de la Generalitat de Cata-
lunya estarien autoritzats a circular pel tram de menys de 2 km que permet accedir 
a l’estació de Lleida, que segons el RD esmentat romania integrat en la Red Ferro-
viaria de Interés General (REFIG).

Tot el procés de posada en servei es va fer atenent aquest RD i va endegar-se 
el 2015 amb l’Agència Estatal de Seguretat Ferroviària (AESF). A finals d’abril 
del 2016, el Ministeri de Foment va indicar que, segons l’Advocacia de l’Estat, la 
Llei Ferroviària tenia prevalença sobre el RD i que, per tant, calia que FGC obtin-
gués la llicència i el certificat de seguretat.

Cal assenyalar que FGC disposa de 2 informes jurídics que avalen la no neces-
sitat de disposar de la llicència i el certificat de seguretat esmentats. Tanmateix 
aquests informes han estat tramesos al MIFO sense que, de moment, s’hagi rebut 
resposta en un sentit o altre.

FGCRAIL SA es va constituir el 6 de maig de 2016. Es va sol·licitar la llicència 
el 10 de maig de 2016.

L’AESF va atorgar la llicència el 13 de juliol de 2016 i el certificat de seguretat 
el 3 d’octubre de 2016.

Barcelona, 3 de novembre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
mossos d’esquadra de la demarcació de Lleida que es desplacen 
a l’estiu a Barcelona per donar suport a la lluita contra la venda 
ambulant il·legal
314-05686/11

Proponent: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 40115 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

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

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-05686/11, 314-
05687/11, 314-05688/11, 314-05689/11, 314-05690/11, 314-05691/11, 314-05692/11 i 
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314-05693/11, us trameto, en document annex, la informació facilitada per la Direc-
ció General de la Policia.

Barcelona, 27 d’octubre de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
Resposta a les preguntes escrites amb número de tramitació 314-05686 a 314-

05693 sobre el nombre de mossos d’esquadra de la demarcació de Lleida que es 
desplacen a l’estiu a Barcelona per donar suport a la lluita contra la venda ambulant 
il·legal.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix as-
sumpte 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 planificació dels dispositius específics de la Policia de la Generalitat-Mos-
sos d’Esquadra (PG-ME) contra el top manta no preveu una periodicitat regular i 
el nombre d’efectius assignats per tal de donar-hi suport és variable, en funció de la 
cobertura d’efectius propis de què disposa la Regió Policial Metropolitana de Bar-
celona (RPMB) i dels efectius que es poden proporcionar des de la resta de regions 
policials de Catalunya.

Els serveis de les comarques de Lleida i de Tarragona designats per desplaçar-se 
a Barcelona en cada dispositiu de top manta planificat és, en la majoria de les oca-
sions, una furgoneta policial de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) de 
cada regió, sense que el desplaçament impliqui una alteració significativa del servei 
ordinari de cada regió policial. En qualsevol cas, la planificació del servei ordinari 
garanteix la capacitat operativa policial de les regions policials.

D’acord amb el contingut de la Resolució 922/X del Parlament de Catalunya so-
bre les mesures per a combatre la venda ambulant no autoritzada, la PG-ME va in-
tensificar la col·laboració i coordinació amb altres cossos de seguretat per fer front 
a aquesta pràctica. La concreció dels criteris de coordinació, col·laboració i coope-
ració amb els diversos cossos policials i els altres serveis de seguretat es van fixar 
a les Juntes Locals de Seguretat i a les Meses de Coordinació Operativa d’aquells 
municipis on es produeix la venda ambulant no autoritzada. A través d’aquests me-
canismes es van decidir accions conjuntes amb una visió global.

La PG-ME participa arreu del territori en diverses campanyes de sensibilització 
contra el top manta i ha establert dispositius específics que permeten impulsar in-
vestigacions criminals per eradicar l’activitat il·lícita.

Les característiques dels indrets de repercussió del top manta determinen la ido-
neïtat d’incrementar els recursos operatius de les regions policials per fer front a 
la situació. L’afectació a la Regió Policial Metropolitana de Barcelona (RPMB) és 
molt pronunciada. És el territori on s’efectuen el major nombre de detencions a Ca-
talunya. Per aquest motiu, a la ciutat de Barcelona es realitza patrullatge de satu-
ració a les zones amb major incidència i controls dels accessos, principalment en 
vies de comunicació i en el transport públic, per evitar la concentració de venedors 
als punts habituals. Aquesta situació també es dóna en determinades localitats de la 
costa catalana.

En aquest sentit, es planifiquen dispositius específics als quals es destina un ma-
jor nombre d’efectius policials amb la finalitat d’intervenir material i denunciar o 
detenir els venedors que es complementen amb accions genèriques i específiques de 
conscienciació a la ciutadania. Així mateix, s’incideix en els centres de venda i dis-
tribució dels productes falsificats o d’imitació i es planifiquen inspeccions a establi-
ments i locals destinats a la venda ambulant il·legal.
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El volum de totes les accions implica necessàriament la participació d’efectius 
d’altres regions policials en el reforç dels dispositius i el patrullatge perquè els efec-
tius de la pròpia regió policial afectada no poden assumir.

En tot cas, la planificació dels efectius sempre garanteix la cobertura del servei 
de seguretat ciutadana a totes les regions policials.

En l’àmbit de la seguretat en el món rural, la PG-ME va impulsar un programa 
operatiu específic que adequa els serveis policials a l’entorn rural on es desenvolu-
pen tipologies delictives concretes i específiques i permet una gestió eficient per als 
habitants que resideixen i treballen en aquest sector.

S’han determinat els punts, zones i períodes crítics d’interès en els quals s’han de 
dirigir els serveis policials, s’han incrementat la planificació, l’efectivitat i la quali-
tat de l’activitat policial per millorar la percepció de seguretat en l’àmbit rural així 
com la cooperació i col·laboració operativa entre la PG-ME i la resta d’operadors de 
seguretat en el món rural.

La regió policial té contactes amb totes les entitats i associacions del sector agrí-
cola, coordina les relacions amb els diferents actors de la seguretat, com bombers, 
agents rurals i guardes de camp, i s’han fet diferents iniciatives per garantir la se-
guretat ciutadana en l’àmbit rural que abasten totes les zones susceptibles de ser ob-
jecte de fets delictius, com les zones aïllades o disseminades, les urbanitzacions, les 
zones d’explotació, magatzems i polígons.

En el context actual, la PG-ME prioritza i determina la seva activitat policial 
d’acord amb els recursos disponibles, però la planificació de dispositius específics, 
que requereixen recursos de diverses regions policials, garanteix la cobertura del 
servei de seguretat ciutadana a totes les regions policials. El Govern de Catalunya 
en la seva sessió del dia 26 de gener de 2016 va aprovar un fons de contingència 
destinat a reforçar l’activitat antiterrorista de la Policia de la Generalitat-Mossos 
d’Esquadra (PG-ME) el qual està desglossat en diverses partides pressupostàries. 
Una de les partides, de 4,5 milions d’euros, es va assignar per augmentar la capa-
citat operativa antiterrorista de forma immediata mitjançant hores extraordinàries 
i per garantir la continuïtat de la prestació dels serveis bàsics de seguretat i atenció 
a la ciutadania.

L’aprovació del fons de contingència és un acord de govern del Consell Executiu 
a partir del qual la Direcció General de la Policia (DGP) defineix les línies de treball 
pel desenvolupament de la decisió política governamental. En concret, fixa les ac-
tuacions i els objectius específics pel reforç de les estratègies preventives i reactives 
envers l’amenaça de caràcter terrorista. La PG-ME ha prioritzat els serveis opera-
tius que intervenen directament en les mesures de prevenció, detecció i investigació 
antiterrorista, invertint especialment en la visualització de les dotacions policials en 
espais públics i instal·lacions que poden ser objecte d’un atac terrorista.

En cap cas, el fons de contingència aprovat està consignat per executar les activi-
tats diàries planificades en el servei ordinari de les regions policials de la PG-ME ni 
està previst per augmentar la planificació de serveis ni la realització de dispositius 
ordinaris en detriment de les directrius de prevenció i protecció antiterrorista.

Albert Batlle i Bastardas, director general de la Policia
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals els mossos d’esquadra de la demarcació de Lleida donen 
suport a l’estiu a la lluita contra la venda ambulant il·legal a 
Barcelona
314-05687/11

Proponent: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 40115 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05686/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectius dels 
mossos d’esquadra presents a la demarcació de Lleida a l’estiu
314-05688/11

Proponent: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 40115 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05686/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de 
la seguretat a la demarcació de Lleida a l’estiu amb la disminució 
d’efectius de mossos d’esquadra
314-05689/11

Proponent: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 40115 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05686/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les hores extra dels 
mossos d’esquadra de la demarcació de Lleida destinats a l’estiu a 
Barcelona
314-05690/11

Proponent: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 40115 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05686/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
mossos d’esquadra de la demarcació de Tarragona que es desplacen 
a l’estiu a Barcelona per donar suport a la lluita contra la venda 
ambulant il·legal
314-05691/11

Proponent: Carles Castillo Rosique, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 40115 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05686/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals els mossos d’esquadra de la demarcació de Tarragona 
donen suport a l’estiu a la lluita contra la venda ambulant il·legal a 
Barcelona
314-05692/11

Proponent: Carles Castillo Rosique, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 40115 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05686/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectius dels 
mossos d’esquadra presents a la demarcació de Tarragona a l’estiu
314-05693/11

Proponent: Carles Castillo Rosique, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 40115 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05686/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les presumptes 
irregularitats en el concurs oposició per a l’accés a la categoria de 
bomber de l’escala bàsica
314-06006/11

Proponent: Joan Giner Miguélez, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 40116 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-06006/11, us 
trameto, en document annex, la informació facilitada per la Direcció General de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments.

Barcelona, 20 d’octubre de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior
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Annex
Resposta a la pregunta escrita amb número de tramitació 314-06006/11, sobre 

les presumptes irregularitats a la tercera prova, conducció de vehicles pesants, del 
concurs/oposició per a l’accés a la categoria de bomber/a de l’escala bàsica 81/16.

Atès que no s’ha comés cap irregularitat en l’execució de cap de les proves rea-
litzades en el procés selectiu, d’acord en les bases de la convocatòria 81/16, la Direc-
ció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments continua amb el procés.

Juli Gendrau i Farguell, director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvaments

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol seguit 
pels Mossos d’Esquadra en el desnonament d’una família amb 
menors a Barcelona el 14 de setembre de 2016
314-06052/11

Proponent: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 40117 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

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

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-06052/11, 314-
06053/11 i 314-06054/11, us trameto, en document annex, la informació facilitada 
per la Direcció General de la Policia.

Barcelona, 20 d’octubre de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix as-

sumpte 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 donar a l’autoritat judicial el 
suport sol·licitat per efectuar el desnonament. L’actuació policial va consistir en es-
tar en tot moment pendent d’atendre qualsevol incident o conflicte que pogués pro-
duir-se mentre es perllongava la intervenció de la comissió judicial. En el moment 
de confirmar-se l’ordre de fer efectiu el llançament, es va intentar la mediació amb 
les persones que obstaculitzaven l’accés de la comissió judicial a la finca. Davant 
la resistència passiva d’algunes persones per impedir l’accés a l’habitatge, agents 
d’ordre públic van haver de desplaçar unes vint persones de la porta de l’immoble.

Un cop lliure l’accés, la comissió judicial va poder accedir al pis i complir el 
manament judicial. En el decurs de l’actuació, els agents de la Policia de la Genera-
litat-Mossos d’Esquadra no van accedir a l’interior del pis.

En aquesta actuació no es va produir cap situació susceptible de motivar una re-
visió del protocol d’actuació en aquests tipus d’intervencions.

Albert Batlle i Bastardas, director general de la Policia
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació dels 
antiavalots dels Mossos d’Esquadra en el desnonament d’una família 
amb menors a Barcelona el 14 de setembre de 2016
314-06053/11

Proponent: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 40117 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06052/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió dels 
protocols d’actuació dels Mossos d’Esquadra en els casos de 
desnonaments de famílies amb menors
314-06054/11

Proponent: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 40117 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06052/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incorporació 
d’una enquesta relativa al debat de la qüestió de confiança al Pla per 
al 2016 dels estudis electorals, de valoració de líders i postelectorals 
del Centre d’Estudis d’Opinió
314-06064/11

Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 40668 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

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

lunya, i per tal de donar resposta conjunta a les preguntes escrites, amb número de 
tramitació: 314-06064/11 a 314-06067/11, ambdues incloses, us trameto, en docu-
ment annex, la informació facilitada pel Centre d’Estudis d’Opinió.

Atès que les preguntes que es detallen fan referència a un mateix assumpte i, 
per consegüent, a informacions estretament relacionades, es considera convenient 
de respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcio-
nar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Barcelona, 4 de novembre de 2016
Neus Munté i Fernàndez, consellera de la Presidència

Annex
D’acord amb el marc normatiu dins del qual desenvolupa la seva activitat el Cen-

tre d’Estudis d’Opinió (CEO) és possible que el Consell Rector modfiqui el Pla anual 
de treball si aquesta és la seva voluntat, després de valorar les alternatives existents 
d’acord amb la disponibilitat pressupostària i tota la resta de circumstàncies que vul-
gui tenir en compte; i sempre que l’acord s’adopti amb els mateixos procediments 
que van ser emprats en l’aprovació del pla anual. En el cas concret d’incorporar una 
enquesta específica sobre el debat de la qüestió de confiança, d’acord amb la situa-
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ció pressupostària del CEO en el moment de la reunió del Consell Rector del 13 de 
setembre, atès que la disponibilitat de recursos econòmics no permetia incrementar 
la partida d’estudis, el Consell Rector va haver de decidir com el fet d’incorporar 
aquesta enquesta alterava necessàriament la resta de previsions.

El Consell Rector decideix el Pla anual de les enquestes pròpies del CEO d’acord 
amb la normativa i en funció de la proposta que li pugui fer la direcció del CEO. 
Així mateix, el Consell Rector pot modificar el pla anual d’acord quan li sembli con-
venient, si així consta a la convocatòria de la reunió corresponent.

En el moment d’aprovar el Pla anual per al 2016 (això va ser el setembre del 
2015) no se sabia com seria la situació política del país al setembre del 2016.

Un cop es va saber que estava convocat el Parlament per a debatre una qüestió de 
confiança, la direcció del CEO va valorar l’interès de fer una enquesta sobre aquest 
debat, inèdit a Catalunya.

Les condicions pressupostàries a inicis de setembre indicaven que hi havia mar-
ge per a fer alguna enquesta més, dins d’uns límits ben establerts quant a despesa i, 
per tant, quant a les característiques tècniques del treball de camp possibles. La si-
tuació política catalana i espanyola és molt fluïda. Davant la incògnita de com evolu-
cionaria, la direcció del Centre d’Estudis d’Opinió va estimar que seria un bon ser-
vei fer una enquesta sobre el context polític que hi pogués haver cap a finals d’any, 
un cop feta la tercera onada del Baròmetre d’Opinió Política.

Atès que una enquesta d’aquest tipus ja s’havia fet els dos anys anteriors i havia 
estat molt útil i ben rebuda, la disjuntiva era fer una enquesta sobre la qüestió de 
confiança o, alternativament, una enquesta de context polític (que té un contingut 
semblant a un Baròmetre d’Opinió Política, si bé reduït, tal com va ser dissenyat en 
els anys anteriors) cap a finals d’any.

Per la informació que proporciona cada tipus d’enquesta, la direcció del CEO va 
considerar que era molt interessant disposar d’una enquesta de context polític i, tam-
bé, que era molt convenient fer una enquesta sobre la qüestió de confiança, perquè 
era un acte parlamentari molt excepcional i equivalent a un debat d’investidura.

Per tant, la solució passava per canviar l’enquesta sobre l’activitat parlamentària 
prevista inicialment (sobre el debat de política general) per una enquesta sobre la 
qüestió de confiança, amb les mateixes característiques tècniques i amb un qüestio-
nari molt semblant, en què es pogués recollir la informació sobre l’opinió dels ciuta-
dans de Catalunya sobre el seguiment del debat i de la valoració que fan dels líders 
parlamentaris que hi van participar.

Dues circumstàncies més van concórrer en el plantejament de la proposta que es 
faria al Consell Rector perquè es modifiqués el Pla anual: la circumstància que el de-
bat de política general seria substanciat molt immediatament després del de la Qües-
tió de Confiança (i, per tant, implicaria fer en dues setmanes d’interval dos camps 
amb uns qüestionaris pràcticament idèntics) i, segon, la circumstància que tampoc 
hi havia un 100% de garanties que prosperés la Qüestió de Confiança. Es corria un 
petit risc que no poguéssim fer cap de les dues enquestes «parlamentàries».

Aquestes són les raons i els arguments que la direcció va fer servir per presen-
tar la proposta de modificació del Pla anual, recollida a la convocatòria del Consell 
Rector, feta per la presidència del mateix. El Consell Rector del CEO, després de 
debatre la proposta que ja s’havia reflectit a l’ordre del dia, va decidir per unanimitat 
aprovar la reforma del pla anual.

El concepte de «sèrie històrica» no escau bé del tot a les enquestes sobre el De-
bat d’orientació política general: no sempre han participat, òbviament, els mateixos 
líders; la conjuntura política és molt diferent any rere any; i les característiques tèc-
niques de les enquestes també han anat variant amb els anys. Per tant, la comparació 
entre diferents anys té algunes limitacions, tot i que es poden fer.

És evident que el 2016 no hi haurà, per primer cop, una enquesta per al debat de 
política general. Però també és evident que uns dies abans s’haurà celebrat un debat 
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de primeríssim ordre molt semblant a l’anterior, amb la participació i el protagonis-
me dels mateixos líders polítics (si bé hi podria haver alguna petita excepció) i amb 
un qüestionari molt semblant. Per tant, la informació que s’obté a l’enquesta del de-
bat sobre la qüestió de confiança acaba sent quasi idèntica a la que s’hauria obtingut 
amb una enquesta sobre el debat de política general.

Per tant, no hi ha arguments tècnics que justifiquen l’així dit «trencament de la 
sèrie històrica d’enquestes sobre el Debat d’orientació política general». Els argu-
ments són, sobretot, de la combinació dels de caràcter pressupostari (disponibilitat 
econòmica i la voluntat de maximitzar els recursos d’acord amb un context polític 
fluïd i canviant) i amb els d’opció política, en virtut de la qual es prioritza la voluntat 
de tenir dades d’una enquesta política a finals d’any juntament amb les dades d’una 
enquesta sobre el debat de la qüestió de confiança, davant el fet de tenir o bé dades 
de dues enquestes parlamentàries molt seguides –del debat de la qüestió de confian-
ça i del debat de política general–, o bé no tenir dades relatives al debat de la qües-
tió de confiança però sí dades d’una enquesta política a finals any, tot mantenint les 
dades de l’enquesta sobre el debat de política general que, enguany, té una rellevàn-
cia menor davant del debat sobre la qüestió de confiança.

Cal recordar que l’aprovació del Pla anual del Centre d’Estudis d’Opinió (i de la 
seva modificació, si escau) correspon al Consell Rector; i que la modificació del Pla 
anual per al 2016 es va prendre per acord unànime favorable dels seus membres el 
proppassat 13 de setembre.

Jordi Argelaguet i Argemí, director

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la raó de la 
modificació del Pla per al 2016 dels estudis electorals, de valoració 
de líders i postelectorals del Centre d’Estudis d’Opinió publicada
314-06065/11

Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 40668 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06064/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els arguments 
tècnics que justifiquen la decisió del Centre d’Estudis d’Opinió de no 
fer l’enquesta sobre el debat de política general del 2016
314-06066/11

Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 40668 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06064/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el replantejament de 
la decisió del Centre d’Estudis d’Opinió de no fer l’enquesta sobre el 
debat de política general del 2016
314-06067/11

Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 40668 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06064/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de 
creació del document nacional d’identitat català
314-06142/11

Proponent: Joan Coscubiela Conesa, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 40230 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

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

talunya, i per tal de donar resposta conjunta a les preguntes escrites, amb número 
de tramitació: 314-06142/11 a 314-06144/11, ambdues incloses, us trameto, en do-
cument annex, la informació facilitada per la Secretaria General de la Presidència.

Atès que les preguntes que es detallen fan referència a un mateix assumpte i, 
per consegüent, a informacions estretament relacionades, es considera convenient 
de respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcio-
nar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Barcelona, 28 d’octubre de 2016
Neus Munté i Fernàndez, consellera de la Presidència

Annex
El Govern no disposa d’un projecte de DNI català.

Joaquim Nin i Borredà, secretari

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del projecte 
de creació del document nacional d’identitat català
314-06143/11

Proponent: Joan Coscubiela Conesa, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 40230 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06142/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida 
pressupostària a la qual es va adjudicar el cost del projecte de 
creació del document nacional d’identitat català
314-06144/11

Proponent: Joan Coscubiela Conesa, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 40230 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06142/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable 
polític de l’elaboració d’un document nacional d’identitat català
314-06167/11

Proponent: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 40231 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

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

talunya, i per tal de donar resposta conjunta a les preguntes escrites, amb número 
de tramitació: 314-06167/11 a 314-06182/11, ambdues incloses, us trameto, en do-
cument annex, la informació facilitada per la Secretaria General de la Presidència.

Atès que les preguntes que es detallen fan referència a un mateix assumpte i, 
per consegüent, a informacions estretament relacionades, es considera convenient 
de respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcio-
nar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Barcelona, 28 d’octubre de 2016
Neus Munté i Fernàndez, consellera de la Presidència

Annex
El Govern no ha realitzat cap encàrrec en relació amb la preparació d’un «DNI».
Joaquim Nin i Borredà, secretari

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’acord de govern 
que recull la decisió d’elaborar un document nacional d’identitat 
català
314-06168/11

Proponent: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 40231 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06167/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la normativa legal 
en què basa l’elaboració d’un document nacional d’identitat
314-06169/11

Proponent: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 40231 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06167/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què ha 
ordenat l’elaboració d’un document nacional d’identitat català
314-06170/11

Proponent: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 40231 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06167/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la unitat 
administrativa que té l’encàrrec d’elaborar el document nacional 
d’identitat català
314-06171/11

Proponent: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 40231 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06167/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’organisme que 
gestionarà l’expedició del document nacional d’identitat català
314-06172/11

Proponent: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 40231 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06167/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de 
l’elaboració del document nacional d’identitat català
314-06173/11

Proponent: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 40231 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06167/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida 
pressupostària a la qual s’imputa l’elaboració del document nacional 
d’identitat català
314-06174/11

Proponent: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 40231 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06167/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’empresa o l’ens 
encarregat d’elaborar el document nacional d’identitat català
314-06175/11

Proponent: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 40231 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06167/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a 
atorgar el document nacional d’identitat català
314-06176/11

Proponent: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 40231 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06167/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució del 
document nacional d’identitat català als titulars
314-06177/11

Proponent: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 40231 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06167/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
fer una campanya informativa amb relació al document nacional 
d’identitat català
314-06178/11

Proponent: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 40231 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06167/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre quan estarà enllestit 
el document nacional d’identitat català
314-06179/11

Proponent: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 40231 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06167/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les bases de dades 
que s’usen per a elaborar el document nacional d’identitat català
314-06180/11

Proponent: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 40231 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06167/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 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
314-06181/11

Proponent: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 40231 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06167/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aplicacions del 
document nacional d’identitat català
314-06182/11

Proponent: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 40231 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06167/11.
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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

Proponent: Andrea Levy Soler, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 40232 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

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

talunya, i per tal de donar resposta conjunta a les preguntes escrites, amb núme-
ro de tramitació: 314-06516/11 a 314-06520/11, 314-06522/11, 314-06523/11, 314-
06529/11 i 314-06530/11, us trameto, en document annex, la informació facilitada 
per la Secretaria General de la Presidència.

Atès que les preguntes que es detallen fan referència a un mateix assumpte i, 
per consegüent, a informacions estretament relacionades, es considera convenient 
de respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcio-
nar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Barcelona, 28 d’octubre de 2016
Neus Munté i Fernàndez, consellera de la Presidència

Annex
El Govern no disposa d’un projecte de «DNI català».

Joaquim Nin i Borredà, secretari

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

Proponent: Andrea Levy Soler, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 40232 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06516/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la necessitat d’un 
carnet d’identitat català
314-06518/11

Proponent: Andrea Levy Soler, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 40232 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06516/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del 
desenvolupament del carnet d’identitat català
314-06519/11

Proponent: Andrea Levy Soler, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 40232 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06516/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost total de la 
posada en funcionament del carnet d’identitat català
314-06520/11

Proponent: Andrea Levy Soler, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 40232 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06516/11.

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

Proponent: Andrea Levy Soler, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 40232 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06516/11.

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

Proponent: Andrea Levy Soler, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 40232 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06516/11.
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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

Proponent: Andrea Levy Soler, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 40232 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06516/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació entre els 
beneficis i els costos del carnet d’identitat català
314-06530/11

Proponent: Andrea Levy Soler, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 40232 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06516/11.
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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 l’actuació 
dels Mossos d’Esquadra
310-00128/11

ANUNCI: MIREIA BOYA E BUSQUET, DEL GP CUP-CC

Reg. 40667 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.11.2016

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 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 l’actuació dels Mossos d’Esquadra.

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta GP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la infància
310-00129/11

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP C’S

Reg. 40760 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.11.2016

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 8 i 9 de novembre de 2016.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la infància.

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els 
compromisos adquirits pel conseller de Salut
310-00130/11

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP SOC

Reg. 40762 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.11.2016

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 Go-
vern 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 en relació amb els compromisos adquirits 
pel conseller de Salut?

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les oficines 
liquidadores
310-00131/11

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP SOC

Reg. 40763 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.11.2016

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 Go-
vern 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 oficines liquidadores?

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la reforma 
fiscal necessària per a finançar les polítiques d’emergència social
310-00132/11

ANUNCI: JOAN COSCUBIELA CONESA, DEL GP CSP

Reg. 40823 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.11.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 161 del Reglament del Parla-
ment, 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: 
– Pensa el Govern encarar per l’any 2017 la reforma fiscal que necessitem per 

disposar de més recursos amb els que finançar les polítiques d’emergència social?

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP

Fascicle segon
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els nous 
plans i programes d’ocupació del Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya
310-00133/11

ANUNCI: MARTA ROVIRA I VERGÉS, DEL GP JS

Reg. 40835 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.11.2016

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: 
– Quin són els nous plans i programes d’ocupació del Servei d’Ocupació de Ca-

talunya?

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la 
prescripció dels delictes sexuals contra menors
310-00134/11

ANUNCI: MARTA ROVIRA I VERGÉS, DEL GP JS

Reg. 40836 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.11.2016

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 es l’opinió del Govern sobre la prescripció dels delictes sexuals contra 

menors?

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els Jocs 
Mediterranis 2017 de Tarragona
310-00135/11

ANUNCI: MARTA ROVIRA I VERGÉS, DEL GP JS

Reg. 40837 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.11.2016

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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– Quina es la posició del Govern en relació als Jocs del Mediterrani 2017 de Tar-
ragona?

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Consorci 
per a la Normalització Lingüística
310-00136/11

ANUNCI: JOSEP ENRIC MILLO I ROCHER, DEL GP PPC

Reg. 40862 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.11.2016

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 el Consorci per la Normalització Lingüística.

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00086/11

ANUNCI: INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GP C’S

Reg. 39680 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.11.2016

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, 25 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
317-00087/11

ANUNCI: MIREIA BOYA E BUSQUET, DEL GP CUP-CC

Reg. 40666 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.11.2016

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 sobre la situació política i so-

cial que viu Catalunya.

Palau del Parlament, 4 de novembre 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
317-00088/11

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP SOC

Reg. 40764 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.11.2016

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 se-
güent al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Molt Honorable President de la Generalitat en rela-

ció amb la situació política actual?

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00089/11

ANUNCI: JOSEP LLUÍS FRANCO RABELL, DEL GP CSP

Reg. 40822 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.11.2016

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, for-
mula 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 presindet de la Generalitat en relació a l’actual situació 
política?

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2016
Josep Lluís Franco Rabell, president GP CSP

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
317-00090/11

ANUNCI: JORDI TURULL I NEGRE, DEL GP JS

Reg. 40834 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.11.2016

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: 
– Quina és l’opinió del Molt Honorable President en relació als darrers esdeve-

niments de l’actualitat política?

Palau del Parlament, 7 de novembre 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
317-00091/11

ANUNCI: XAVIER GARCÍA ALBIOL, DEL GP PPC

Reg. 40861 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.11.2016

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, president del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-

talunya, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, for-
mula 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, 7 de novembre de 2016
Xavier García Albiol, president GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
demora en el pagament de les prestacions de la Llei de l’Estat 
39/2006, relativa a la dependència, a la província de Girona
311-00384/11

ANUNCI: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP C’S

Reg. 39573 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 

02.11.2016

A la Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies
Jean Castel Sucarrat, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració fa la Consellera del temps real de demora en el pagament de 

la llei de dependència a la província de Girona?

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2016
Jean Castel Sucarrat, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
demora en el pagament de les prestacions de la Llei de l’Estat 
39/2006, relativa a la dependència, a la província de Barcelona
311-00385/11

ANUNCI: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP C’S

Reg. 39574 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 

02.11.2016

A la Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies
Jean Castel Sucarrat, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració fa la Consellera del temps real de demora en el pagament de 

la llei de dependència a la província de Barcelona?

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2016
Jean Castel Sucarrat, diputat GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
demora en el pagament de les prestacions de la Llei de l’Estat 
39/2006, relativa a la dependència, a la província de Lleida
311-00386/11

ANUNCI: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP C’S

Reg. 39575 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 

02.11.2016

A la Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies
Jean Castel Sucarrat, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració fa la Consellera del temps real de demora en el pagament de 

la llei de dependència a la província de Lleida?

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2016
Jean Castel Sucarrat, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
demora en el pagament de les prestacions de la Llei de l’Estat 
39/2006, relativa a la dependència, a la província de Tarragona
311-00387/11

ANUNCI: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP C’S

Reg. 39576 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 

02.11.2016

A la Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies
Jean Castel Sucarrat, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració fa la Consellera del temps real de demora en el pagament de 

la llei de dependència a la província de Tarragona?

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2016
Jean Castel Sucarrat, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
demora en el pagament de la teleassistència a la província de Girona
311-00388/11

ANUNCI: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP C’S

Reg. 39577 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 

02.11.2016

A la Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies
Jean Castel Sucarrat, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració fa la Consellera del temps real de demora en el pagament en 

concepte de teleassistència, a la província de Girona?

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2016
Jean Castel Sucarrat, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
demora en el pagament de la teleassistència a la província de 
Barcelona
311-00389/11

ANUNCI: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP C’S

Reg. 39578 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 

02.11.2016

A la Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies
Jean Castel Sucarrat, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració fa la Consellera del temps real de demora en el pagament en 

concepte de teleassistència, a la província de Barcelona?

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2016
Jean Castel Sucarrat, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
demora en el pagament de la teleassistència a la província de 
Tarragona
311-00390/11

ANUNCI: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP C’S

Reg. 39579 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 

02.11.2016

A la Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies
Jean Castel Sucarrat, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració fa la Consellera del temps real de demora en el pagament en 

concepte de teleassistència, a la província de Tarragona?

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2016
Jean Castel Sucarrat, diputat GP C’s



BOPC 257
11 de novembre de 2016

3.25.10. Preguntes orals en comissió 61 

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
demora en el pagament de la teleassistència a la província de Lleida
311-00391/11

ANUNCI: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP C’S

Reg. 39580 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 

02.11.2016

A la Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies
Jean Castel Sucarrat, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració fa la Consellera del temps real de demora en el pagament en 

concepte de teleassistència, a la província de Lleida?

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2016
Jean Castel Sucarrat, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
motius pels quals no paga en temps real la provisió dels serveis de 
teleassistència
311-00392/11

ANUNCI: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP C’S

Reg. 39581 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 

02.11.2016

A la Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies
Jean Castel Sucarrat, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– ¿Por qué motivos el Govern de la Generalitat no paga en tiempo real la provi-

sión de servicios de teleasistencia, lo cual provoca que el gasto deba ser sufragado 
y/o adelantado por los ayuntamientos catalanes?

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2016
Jean Castel Sucarrat, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
calendari previst per al pagament dels serveis de teleassistència
311-00393/11

ANUNCI: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP C’S

Reg. 39582 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 

02.11.2016

A la Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies
Jean Castel Sucarrat, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– ¿Cuál es el calendario previsto por el Govern de la Generalitat de los pagos 

atrasados de provisión de servicios de teleasistencia?

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2016
Jean Castel Sucarrat, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
cost de la falca publicitària relativa als beneficis de l’aeroport de 
Barcelona - el Prat inserida en el programa El balcó de la Cadena Ser 
el 17 d’octubre de 2016
311-00406/11

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

Reg. 39688 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 04.11.2016

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

d’acord amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
La següent falca publicitària es va inserir a la tertúlia política El balcó de la Ca-

dena Ser a Catalunya, el passat 17 d’octubre de 2016:
«L’aeroport de El Prat va aportar el 50% dels beneficis obtinguts dels aeroports 

de tot l’Estat. Font, AENA 2014. La força d’un gran país. Generalitat de Catalunya».
– Quin és el preu d’aquesta falca radiofònica?

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2016
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de mitjans de comunicació en què s’ha inserit la falca 
publicitària relativa als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat
311-00407/11

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

Reg. 39689 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 04.11.2016

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

d’acord amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
La següent falca publicitària es va inserir a la tertúlia política El balcó de la Ca-

dena Ser a Catalunya, el passat 17 d’octubre de 2016:
«L’aeroport de El Prat va aportar el 50% dels beneficis obtinguts dels aeroports 

de tot l’Estat. Font, AENA 2014. La força d’un gran país. Generalitat de Catalunya».
– A quants mitjans de comunicació catalans més s’ha inserit aquesta falca?

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2016
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
freqüència amb què s’ha emès la falca publicitària relativa als 
beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat en el programa El balcó 
de la Cadena Ser
311-00408/11

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

Reg. 39690 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 04.11.2016

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
La següent falca publicitària es va inserir a la tertúlia política El balcó de la Ca-

dena Ser a Catalunya, el passat 17 d’octubre de 2016:
«L’aeroport de El Prat va aportar el 50% dels beneficis obtinguts dels aeroports 

de tot l’Estat. Font, AENA 2014. La força d’un gran país. Generalitat de Catalunya».
– Amb quina freqüència s’ha inserit aquesta falca publicitària a aquesta tertúlia 

política?

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2016
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
freqüència amb què s’ha emès la falca publicitària relativa als 
beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat en els mitjans de 
comunicació catalans
311-00409/11

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

Reg. 39691 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 04.11.2016

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
La següent falca publicitària es va inserir a la tertúlia política El balcó de la Ca-

dena Ser a Catalunya, el passat 17 d’octubre de 2016:
«L’aeroport de El Prat va aportar el 50% dels beneficis obtinguts dels aeroports 

de tot l’Estat. Font, AENA 2014. La força d’un gran país. Generalitat de Catalunya».
– Amb quina freqüència s’ha inserit aquesta falca publicitària a altres mitjans de 

comunicació catalans?

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2016
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
finalitat informativa de la falca publicitària relativa als beneficis de 
l’aeroport de Barcelona - el Prat
311-00410/11

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

Reg. 39692 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 04.11.2016

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
La següent falca publicitària es va inserir a la tertúlia política El balcó de la Ca-

dena Ser a Catalunya, el passat 17 d’octubre de 2016:
«L’aeroport de El Prat va aportar el 50% dels beneficis obtinguts dels aeroports 

de tot l’Estat. Font, AENA 2014. La força d’un gran país. Generalitat de Catalunya».
– Quina és la finalitat informativa d’aquesta falca publicitària?

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2016
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
preu de la campanya informativa de la falca publicitària relativa als 
beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat
311-00411/11

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

Reg. 39693 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 04.11.2016

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
La següent falca publicitària es va inserir a la tertúlia política El balcó de la Ca-

dena Ser a Catalunya, el passat 17 d’octubre de 2016:
«L’aeroport de El Prat va aportar el 50% dels beneficis obtinguts dels aeroports 

de tot l’Estat. Font, AENA 2014. La força d’un gran país. Generalitat de Catalunya».
– Quin és el preu total d’aquesta campanya informativa?

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2016
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’aportació als ciutadans de la falca publicitària relativa als beneficis 
de l’aeroport de Barcelona - el Prat
311-00412/11

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

Reg. 39694 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 04.11.2016

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
La següent falca publicitària es va inserir a la tertúlia política El balcó de la Ca-

dena Ser a Catalunya, el passat 17 d’octubre de 2016:
«L’aeroport de El Prat va aportar el 50% dels beneficis obtinguts dels aeroports 

de tot l’Estat. Font, AENA 2014. La força d’un gran país. Generalitat de Catalunya».
– Què aporta exactament als ciutadans aquesta informació?

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2016
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
justificació del cost de la falca publicitària relativa als beneficis de 
l’aeroport de Barcelona - el Prat amb relació al servei que es dóna 
als ciutadans
311-00413/11

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

Reg. 39695 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 04.11.2016

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
La següent falca publicitària es va inserir a la tertúlia política El balcó de la Ca-

dena Ser a Catalunya, el passat 17 d’octubre de 2016:
«L’aeroport de El Prat va aportar el 50% dels beneficis obtinguts dels aeroports 

de tot l’Estat. Font, AENA 2014. La força d’un gran país. Generalitat de Catalunya».
– Com justifica el Govern la proporció del cost d’aquest falca publicitària en re-

lació al servei a la ciutadana?

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2016
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si 
l’emissió de falques publicitàries com l’emesa en el programa El 
balcó de la Cadena Ser reflecteix la pluralitat
311-00414/11

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

Reg. 39696 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 04.11.2016

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
La següent falca publicitària es va inserir a la tertúlia política El balcó de la Ca-

dena Ser a Catalunya, el passat 17 d’octubre de 2016:
«L’aeroport de El Prat va aportar el 50% dels beneficis obtinguts dels aeroports 

de tot l’Estat. Font, AENA 2014. La força d’un gran país. Generalitat de Catalunya».
– Considera el Govern que aquest tipus de falques són un bon reflex de la plura-

litat de Catalunya?

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2016
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el futur 
dels bous salvatges de l’illa dels Bous
311-00415/11

ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP C’S

Reg. 39747 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació, 08.11.2016

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Davant la greu situació del ramat boví que va ser abandonat pel seu propietari fa 

uns anys, en prohibir-se la pastura al ser declarada espai del Pla especial d’interès 
natural:

– Per als actuals responsables del Govern de la Generalitat, quin és el futur dels 
toros salvatges de l’illa dels Bous del riu Ebre?

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2016
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
manteniment o el trasllat dels bous salvatges de l’illa dels Bous
311-00416/11

ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP C’S

Reg. 39748 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 

i Alimentació, 08.11.2016

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Davant la greu situació del ramat boví que va ser abandonat pel seu propietari fa 

uns anys, en prohibir-se la pastura al ser declarada espai del Pla especial d’interès 
natural:

– Quin és el capteniment del Govern respecte a la disjuntiva entre mantenir-ne la 
població de bous a l’illa o el seu trasllat a fóra de l’illa?

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2016
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
necessitat de sacrificar els bous salvatges de l’illa dels Bous si s’opta 
per traslladar-los
311-00417/11

ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP C’S

Reg. 39749 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació, 08.11.2016

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Davant la greu situació del ramat boví que va ser abandonat pel seu propietari fa 

uns anys, en prohibir-se la pastura al ser declarada espai del Pla especial d’interès 
natural:

– En relació a la disjuntiva entre mantenir-ne la població de bous a l’illa o el seu 
trasllat a fóra de l’illa, cas de considerar millor treure els de l’illa, és cert que caldrà 
el seu sacrifici per qüestions sanitàries?

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2016
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures adoptades per a minimitzar l’estat d’inanició i insalubritat 
dels bous salvatges de l’illa dels Bous
311-00418/11

ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP C’S

Reg. 39750 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 

i Alimentació, 08.11.2016

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Davant la greu situació del ramat boví que va ser abandonat pel seu propietari fa 

uns anys, en prohibir-se la pastura al ser declarada espai del Pla especial d’interès 
natural:

– Quines mesures concretes ha fet el Govern de la Generalitat o d’altres entitats 
aquest 2016 per tal de minimitzar l’estat d’inanició i insalubritat?

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2016
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures previstes per al 2017 amb relació als bous salvatges de l’illa 
dels Bous
311-00419/11

ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP C’S

Reg. 39751 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació, 08.11.2016

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Davant la greu situació del ramat boví que va ser abandonat pel seu propietari fa 

uns anys, en prohibir-se la pastura al ser declarada espai del Pla especial d’interès 
natural:

– Quines mesures concretes preveu el Govern de la Generalitat de cara al 2017?

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2016
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’ens 
que s’encarregarà del manteniment dels bous salvatges de l’illa dels 
Bous si s’opta per deixar-los-hi
311-00420/11

ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP C’S

Reg. 39752 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 

i Alimentació, 08.11.2016

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Davant la greu situació del ramat boví que va ser abandonat pel seu propietari fa 

uns anys, en prohibir-se la pastura al ser declarada espai del Pla especial d’interès 
natural:

– Cas de conservar el bestiar a l’illa, a través de quin departament o entitat concre-
ta es realitzaran els treballs de maneig, atenció sanitària o regulació de la població?

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2016
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el paper 
del Cos d’Agents Rurals amb relació als bous salvatges de l’illa dels 
Bous
311-00421/11

ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP C’S

Reg. 39753 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 

i Alimentació, 08.11.2016

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Davant la greu situació del ramat boví que va ser abandonat pel seu propietari fa 

uns anys, en prohibir-se la pastura al ser declarada espai del Pla especial d’interès 
natural:

– Quin paper tindran el Cos d’Agents Rurals en aquest assumpte?

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2016
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
calendari previst pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per a 
acabar de pagar la subvenció atorgada per a accions d’intermediació 
laboral
311-00422/11

ANUNCI: JOAN GARCÍA GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 39816 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 02.11.2016

A la Mesa de la Comissió de Treball
Joan García González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
A la convocatòria 2015 per la qual es van aprovar 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 laboral es va decidir atorgar un import fos 8.206.138,20 
euros a les diferents agències de col·locació, de les quals només s’han liquidat 
3.594.550 euros.

– Quin calendari de pagaments té previst el Servei d’Ocupació de Catalunya per 
pagar la resta de la subvenció atorgada?

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2016
Joan García González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’evolució de la intenció de comprar l’Hospital General de Catalunya
311-00423/11

ANUNCI: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CSP

Reg. 40074 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 07.11.2016

A la Mesa de la Comissió de Salut
Marta Ribas Frias, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

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: 
– Quina és la situació i evolució de la intenció expressada a l’octubre pel conse-

ller de comprar l’Hospital General de Catalunya?

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2016
Marta Ribas Frias, diputada GP CSP
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
valoració econòmica que ha fet per a comprar l’Hospital General de 
Catalunya
311-00424/11

ANUNCI: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CSP

Reg. 40075 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 07.11.2016

A la Mesa de la Comissió de Salut
Marta Ribas Frias, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

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: 
Respecte la valoració econòmica feta pel Govern per a comprar l’Hospital Ge-

neral de Catalunya: 
– Amb quins criteris s’ha fet aquesta valoració? Què inclou la valoració feta?
– S’han tingut en compte els rescats diversos fets al llarg de dècades d’aquesta 

empresa amb diners públics?

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2016
Marta Ribas Frias, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
criteris per a prioritzar inversions en centres hospitalaris del Camp 
de Tarragona i de les Terres de l’Ebre
311-00425/11

ANUNCI: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CSP

Reg. 40076 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 07.11.2016

A la Mesa de la Comissió de Salut
Marta Ribas Frias, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

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: 
Sobre el pla estratègic sanitari per al Camp de Tarragona i sobre el Pla estratègic 

sanitari per a les Terres de l’Ebre: 
– Amb quins criteris s’han prioritzat inversions per centres hospitalaris en 

aquests territoris?

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2016
Marta Ribas Frias, diputada GP CSP
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
la publicació i l’entrada en vigor de la modificació de l’Ordre 
BSF/130/2014, sobre la quantitat mínima garantida per a les despeses 
personals en les prestacions de serveis no gratuïtes
311-00426/11

ANUNCI: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CSP

Reg. 40077 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 

02.11.2016

A la Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies
Marta Ribas Frias, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

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: 
– Quan té previst el Govern publicar i fer entrar en vigor la modificació de l’Or-

dre BSF/130/2014 pactada amb les federacions Dincat, Fepccat i Ecom sobre la 
quantitat mínima garantida per a les despeses personals en les prestacions de ser-
veis no gratuïtes?

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2016
Marta Ribas Frias, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
confirmació de la notícia relativa a la denúncia dels dos convenis en 
vigor amb els registradors de la propietat
311-00427/11

ANUNCI: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP SOC

Reg. 40147 / Admissió a tràmit: Mesa de la comissió d’Economia i Hisenda, 03.11.2016

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Segons diversos mitjans de comunicació que el Govern ha denunciat el dos 

convenis que estan en vigor amb els Registradors de la Propietat. Segons aquests 
mitjans els van denunciar el passat dimarts dia 25 d’octubre. Pot el Govern confir-
mar aquesta noticia? Si la resposta és afirmativa, és conscient que el Govern està 
incomplint la moció 50/XI aprovada pel Parlament?

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2016
Alícia Romero Llano, diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
reunions amb els representants dels treballadors de les oficines 
liquidadores
311-00428/11

ANUNCI: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP SOC

Reg. 40148 / Admissió a tràmit: Mesa de la comissió d’Economia i Hisenda, 

03.11.2016

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes reunions ha realitzat el Govern, fins a data d’avui, i fins el dia abans 

de realitzar aquesta resposta, amb els representants dels treballadors de les oficines 
liquidadores? Si hi ha hagut reunions, en quina d’aquestes (data concreta) se’ls ha 
plantejat propostes per mantenir i garantir els llocs de treball? Quines han estat les 
propostes?

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2016
Alícia Romero Llano, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el Pla de 
desplegament de l’Agència Tributària de Catalunya
311-00429/11

ANUNCI: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP SOC

Reg. 40149 / Admissió a tràmit: Mesa de la comissió d’Economia i Hisenda, 

03.11.2016

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Ha aprovat oficialment el Govern el Pla de desplegament de l’Agència Tributà-

ria de Catalunya on consta la gestió directa dels impostos cedits i que avui gestionen 
les oficines liquidadores? Si la resposta és afirmativa, en quina data? Quin òrgan l’ha 
aprovat? S’han reunit amb l’ACM i la FMC tal i com estableix la moció 50/XI? Si la 
resposta és afirmativa, en quina data? Segons la moció 50/XI hi havia el compromís 
de presentar el Pla a la Comissió d’Economia i Hisenda i no s’ha portat a terme. Te-
nen previst fer-ho a posteriori?

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2016
Alícia Romero Llano, diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’assumpció de les tasques de gravació i digitalització de la 
documentació per l’Agència Tributària de Catalunya
311-00430/11

ANUNCI: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP SOC

Reg. 40150 / Admissió a tràmit: Mesa de la comissió d’Economia i Hisenda, 

03.11.2016

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En el cas del conveni relatiu a la gravació i digitalització de la documentació, 

que finalitza el 31 de desembre del 2016, i que s’ha denunciat, té capacitat l’Agèn-
cia Tributària de Catalunya per realitzar des del gener del 2017 aquestes tasques? 
Quants recursos ha destinat o destinarà l’Agència a la gestió d’aquestes tasques que 
haurà d’assumir en breu? (es demana el detall dels costos). Quin cost tenia la ges-
tió que feien les oficines liquidadores sobre aquestes tasques? quina és la voluntat 
del govern respecte als 18 treballadors d’aquest centre, un cop s’ha denunciat (com 
així sembla) el conveni i tenint en compte que la seva incorporació a l’Agència no 
ens sembla versemblant pel poc temps que hi ha fins a desembre?

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2016
Alícia Romero Llano, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si té els 
recursos necessaris per a assumir la gestió dels impostos cedits
311-00431/11

ANUNCI: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP SOC

Reg. 40151 / Admissió a tràmit: Mesa de la comissió d’Economia i Hisenda, 03.11.2016

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En el cas del conveni relatiu a la gestió dels impostos cedits, que finalitza el 31 

d’octubre de 2017, té el Govern els recursos necessaris per poder fer aquesta gestió: 
personal, infraestructures i altres costos? (Es demana el detall dels costos i recursos)

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2016
Alícia Romero Llano, diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
capacitat que té l’Agència Tributària de Catalunya d’assumir la gestió 
integral de les tasques encomanades als registradors de la propietat
311-00432/11

ANUNCI: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP SOC

Reg. 40152 / Admissió a tràmit: Mesa de la comissió d’Economia i Hisenda, 

03.11.2016

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Si a data de 25 de juliol, just 9 mesos després de la denuncia del conveni, 

l’Agència Tributària de Catalunya no és capaç de dur a terme la gestió integral de 
les funcions encomanades als Registradors, hi ha previst un règim de transitorietat? 
És cert que es pretén iniciar l’activitat d’aquestes noves oficines a data de 1 de se-
tembre de 2017.

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2016
Alícia Romero Llano, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost 
de l’anunci de La Vanguardia amb relació als beneficis de l’aeroport 
de Barcelona - el Prat
311-00433/11

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

Reg. 40160 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 04.11.2016

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El divendres 21 d’octubre de 2016 hi havia a La Vanguardia un anunci amb l’es-

cut de la Generalitat que deia «L’aeroport del Prat va aportar el 50% dels beneficis 
obtinguts dels aeroports de tot l’Estat. La força d’un gran país».

– Quant va costar aquest anunci?

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2016
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de dies que va publicar a La Vanguardia l’anunci relatiu als 
beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat
311-00434/11

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

Reg. 40161 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 04.11.2016

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El divendres 21 d’octubre de 2016 hi havia a La Vanguardia un anunci amb l’es-

cut de la Generalitat que deia «L’aeroport del Prat va aportar el 50% dels beneficis 
obtinguts dels aeroports de tot l’Estat. La força d’un gran país».

– Quants dies es va publicar aquest anunci?

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2016
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
mitjans de comunicació escrits que han publicat l’anunci relatiu als 
beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat
311-00435/11

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

Reg. 40162 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 04.11.2016

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El divendres 21 d’octubre de 2016 hi havia a La Vanguardia un anunci amb l’es-

cut de la Generalitat que deia «L’aeroport del Prat va aportar el 50% dels beneficis 
obtinguts dels aeroports de tot l’Estat. La força d’un gran país».

– A quins altres mitjans escrits s’ha publicat?

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2016
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de dies que ha sortit publicat l’anunci relatiu als beneficis de 
l’aeroport de Barcelona - el Prat en altres mitjans de comunicació
311-00436/11

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

Reg. 40163 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 04.11.2016

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El divendres 21 d’octubre de 2016 hi havia a La Vanguardia un anunci amb l’es-

cut de la Generalitat que deia «L’aeroport del Prat va aportar el 50% dels beneficis 
obtinguts dels aeroports de tot l’Estat. La força d’un gran país».

– Quants dies s’ha publicat aquest anunci a altres mitjans de comunicació?

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2016
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost 
de publicar l’anunci relatiu als beneficis de l’aeroport de Barcelona - 
el Prat en altres mitjans de comunicació
311-00437/11

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

Reg. 40164 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 04.11.2016

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El divendres 21 d’octubre de 2016 hi havia a La Vanguardia un anunci amb l’es-

cut de la Generalitat que deia «L’aeroport del Prat va aportar el 50% dels beneficis 
obtinguts dels aeroports de tot l’Estat. La força d’un gran país».

– Quant va costar la publicació d’aquest anunci a altres mitjans de comunicació?

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2016
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
la finalitat de la campanya publicitària relativa als beneficis de 
l’aeroport de Barcelona - el Prat
311-00438/11

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

Reg. 40165 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 04.11.2016

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El divendres 21 d’octubre de 2016 hi havia a La Vanguardia un anunci amb l’es-

cut de la Generalitat que deia «L’aeroport del Prat va aportar el 50% dels beneficis 
obtinguts dels aeroports de tot l’Estat. La força d’un gran país».

– Quina és la finalitat d’aquesta campanya?

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2016
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
informació que aporta als ciutadans la campanya publicitària relativa 
als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat
311-00439/11

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

Reg. 40166 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 04.11.2016

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El divendres 21 d’octubre de 2016 hi havia a La Vanguardia un anunci amb l’es-

cut de la Generalitat que deia «L’aeroport del Prat va aportar el 50% dels beneficis 
obtinguts dels aeroports de tot l’Estat. La força d’un gran país».

– Quina informació necessària pels ciutadans aporta aquesta campanya?

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2016
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost 
total de la campanya informativa relativa als beneficis de l’aeroport 
de Barcelona - el Prat
311-00440/11

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

Reg. 40167 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 04.11.2016

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El divendres 21 d’octubre de 2016 hi havia a La Vanguardia un anunci amb l’es-

cut de la Generalitat que deia «L’aeroport del Prat va aportar el 50% dels beneficis 
obtinguts dels aeroports de tot l’Estat. La força d’un gran país».

– Quin és el cost total d’aquesta campanya informativa?

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2016
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
la justificació de la relació cost-benefici per als ciutadans de 
la campanya publicitària relativa als beneficis de l’aeroport de 
Barcelona - el Prat
311-00441/11

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

Reg. 40168 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 04.11.2016

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El divendres 21 d’octubre de 2016 hi havia a La Vanguardia un anunci amb l’es-

cut de la Generalitat que deia «L’aeroport del Prat va aportar el 50% dels beneficis 
obtinguts dels aeroports de tot l’Estat. La força d’un gran país».

– Com justifica el Govern la relació cost-benefici d’aquesta campanya per la ciu-
tadania?

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2016
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el reflex 
de la pluralitat en la campanya publicitària relativa als beneficis de 
l’aeroport de Barcelona - el Prat
311-00442/11

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

Reg. 40169 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 04.11.2016

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El divendres 21 d’octubre de 2016 hi havia a La Vanguardia un anunci amb l’es-

cut de la Generalitat que deia «L’aeroport del Prat va aportar el 50% dels beneficis 
obtinguts dels aeroports de tot l’Estat. La força d’un gran país».

– Com reflexa aquesta campanya la pluralitat de la nostra Comunitat Autònoma?

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2016
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
mecanismes d’avís existents en cas de creixement del cabal del 
darrer tram de la Tordera
311-00443/11

ANUNCI: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP C’S

Reg. 40213 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 07.11.2016

A la Mesa de la Comissió de Territori
Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la si-
guiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En el municipio de Blanes se está llevando a cabo un proyecto de regularización 

de los campings con ocupaciones irregulares, que en algún caso son colindantes con 
el cauce del río Tordera en el último tramo de su desembocadura, lo que también 
puede afectar a la delimitación en sus zonas inundables.

– ¿Qué eficacia tienen los sensores o mecanismos de aviso existentes ante un cre-
cimiento súbito del caudal en el último tramo del río Tordera?

Palacio del Parlamento, 28 de octubre de 2016
Jean Castel Sucarrat, diputado GP C’s 
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’existència d’un pla d’emergència i evacuació en cas de creixement 
del cabal del darrer tram de la Tordera
311-00444/11

ANUNCI: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP C’S

Reg. 40214 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 07.11.2016

A la Mesa de la Comissió de Territori
Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la si-
guiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En el municipio de Blanes se está llevando a cabo un proyecto de regularización 

de los campings con ocupaciones irregulares, que en algún caso son colindantes con 
el cauce del río Tordera en el último tramo de su desembocadura, lo que también 
puede afectar a la delimitación en sus zonas inundables.

– ¿Qué valoración hace el Govern del plan de emergencia y evacuación existente 
ante un posible crecimiento del río Tordera en su desembocadura?

Palacio del Parlamento, 28 de octubre de 2016
Jean Castel Sucarrat, diputado GP C’s 

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
coordinació de les unitats d’emergència en cas d’activació d’un pla 
d’emergència i evacuació
311-00445/11

ANUNCI: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP C’S

Reg. 40215 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 07.11.2016

A la Mesa de la Comissió de Territori
Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la si-
guiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En el municipio de Blanes se está llevando a cabo un proyecto de regularización 

de los campings con ocupaciones irregulares, que en algún caso son colindantes con 
el cauce del río Tordera en el último tramo de su desembocadura, lo que también 
puede afectar a la delimitación en sus zonas inundables.

– ¿Qué valoración hace el Govern de las medidas de coordinación de las dife-
rentes unidades de emergencia existente cuando se activa un plan de evacuación y 
emergencia?

Palacio del Parlamento, 28 de octubre de 2016
Jean Castel Sucarrat, diputado GP C’s 
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’ús 
del servei Meteocat com a mecanisme d’avís en casos de risc 
d’inundació per pluges torrencials
311-00446/11

ANUNCI: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP C’S

Reg. 40216 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 07.11.2016

A la Mesa de la Comissió de Territori
Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la si-
guiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En el municipio de Blanes se está llevando a cabo un proyecto de regularización 

de los campings con ocupaciones irregulares, que en algún caso son colindantes con 
el cauce del río Tordera en el último tramo de su desembocadura, lo que también 
puede afectar a la delimitación en sus zonas inundables.

– ¿Qué valoración hace el Govern del servicio Meteocat como mecanismo de 
aviso en los casos de riesgo de inundación por lluvias torrenciales, en este caso?

Palacio del Parlamento, 28 de octubre de 2016
Jean Castel Sucarrat, diputado GP C’s 

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
realització d’estudis d’inundació al darrer tram de la Tordera i 
l’adequació als usos derivats del projecte de regularització d’alguns 
càmpings de Blanes (Selva)
311-00447/11

ANUNCI: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP C’S

Reg. 40217 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 07.11.2016

A la Mesa de la Comissió de Territori
Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la si-
guiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En el municipio de Blanes se está llevando a cabo un proyecto de regularización 

de los campings con ocupaciones irregulares, que en algún caso son colindantes con 
el cauce del río Tordera en el último tramo de su desembocadura, lo que también 
puede afectar a la delimitación en sus zonas inundables.

– En referencia a la regularización prevista, ¿prevé el Govern hacer un estudio 
de inundabilidad para las condiciones actuales con el objetivo de que se adecuen los 
usos con las restricciones legales por motivo de inundabilidad?

Palacio del Parlamento, 28 de octubre de 2016
Jean Castel Sucarrat, diputado GP C’s 
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’elaboració d’un estudi d’inundació al darrer tram de la Tordera 
que reguli l’ús de cada espai en funció del retorn i la freqüència del 
creixement del riu
311-00448/11

ANUNCI: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP C’S

Reg. 40218 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 07.11.2016

A la Mesa de la Comissió de Territori
Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la si-
guiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En el municipio de Blanes se está llevando a cabo un proyecto de regularización 

de los campings con ocupaciones irregulares, que en algún caso son colindantes con 
el cauce del río Tordera en el último tramo de su desembocadura, lo que también 
puede afectar a la delimitación en sus zonas inundables.

– ¿Ha elaborado o piensa elaborar l’Agència Catalana de l’Aigua o cualquier otro 
organismo responsable en materia de aguas un estudio de inundabilidad en la zona 
de desembocadura de dicho río, en el que se regule el uso en cada punto en función 
del periodo de retorno y frecuencia de inundabilidad?

– En caso afirmativo, ¿qué valoración hace el Govern de dicho estudios y de su 
puesta en práctica?

– En caso negativo, ¿por qué no se ha elaborado?

Palacio del Parlamento, 28 de octubre de 2016
Jean Castel Sucarrat, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el brot 
de legionel·losi de l’octubre del 2016
311-00457/11

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 40496 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 07.11.2016

A la Mesa de la Comissió de Salut
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En relació al brot de legionel·la de l’octubre de 2016
– Quina valoració fa el Govern d’aquests casos?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016
Jorge Soler González, diputat GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
casos de legionel·losi del 2016
311-00458/11

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 40497 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 07.11.2016

A la Mesa de la Comissió de Salut
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En relació al brot de legionel·la de l’octubre de 2016
– Quina valoració fa el Govern dels casos que hi ha hagut a Catalunya a 2016?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures per a fer front al brot de legionel·losi de l’octubre del 2016
311-00459/11

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 40498 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 07.11.2016

A la Mesa de la Comissió de Salut
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En relació al brot de legionel·la de l’octubre de 2016
– Quines mesures ha adoptat el Govern per a fer-hi front?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
protocol adoptat per a fer front al brot de legionel·losi de l’octubre 
del 2016
311-00460/11

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 40499 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 07.11.2016

A la Mesa de la Comissió de Salut
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En relació al brot de legionel·la de l’octubre de 2016
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– Quina valoració fa el Govern del protocol per a fer-hi front?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures per a prevenir l’aparició de nous casos de legionel·losi
311-00461/11

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 40500 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 07.11.2016

A la Mesa de la Comissió de Salut
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En relació al brot de legionel·la de l’octubre de 2016
– Quines mesures pensa prendre el Govern per prevenir nous casos?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016
Jorge Soler González, diputat GP C’s

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la confirmació de 
la notícia relativa a la denúncia dels dos convenis en vigor amb els 
registradors de la propietat
314-06849/11

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP SOC

Reg. 40127 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Segons diversos mitjans de comunicació que el Govern ha denunciat els dos 

convenis que estan en vigor amb els Registradors de la Propietat. Segons aquests 
mitjans els van denunciar el passat dimarts dia 25 d’octubre. Pot el Govern confir-
mar aquesta notícia? Si la resposta és afirmativa, és conscient que el Govern està 
incomplint la moció 50/XI aprovada pel Parlament?

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2016 
Alícia Romero Llano, diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb els 
representants dels treballadors de les oficines liquidadores
314-06850/11

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP SOC

Reg. 40128 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes reunions ha realitzat el Govern, fins a data d’avui, i fins el dia abans 

de realitzar aquesta resposta, amb els representants dels treballadors de les oficines 
liquidadores? Si hi ha hagut reunions, en quina d’aquestes (data concreta) se’ls ha 
plantejat propostes per mantenir i garantir els llocs de treball? Quines han estat les 
propostes?

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2016 
Alícia Romero Llano, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Pla de 
desplegament de l’Agència Tributària de Catalunya
314-06851/11

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP SOC

Reg. 40129 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Ha aprovat oficialment el Govern el Pla de desplegament de l’Agència Tributà-

ria de Catalunya on consta la gestió directa dels impostos cedits i que avui gestionen 
les oficines liquidadores? Si la resposta és afirmativa, en quina data? Quin òrgan l’ha 
aprovat? S’han reunit amb l’ACM i la FMC tal i com estableix la moció 50/XI? Si la 
resposta és afirmativa, en quina data? Segons la moció 50/XI hi havia el compromís 
de presentar el Pla a la Comissió d’Economia i Hisenda i no s’ha portat a terme. Te-
nen previst fer-ho a posteriori?

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2016 
Alícia Romero Llano, diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assumpció de les 
tasques de gravació i digitalització de la documentació per l’Agència 
Tributària de Catalunya
314-06852/11

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP SOC

Reg. 40130 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En el cas del conveni relatiu a la gravació i digitalització de la documentació, 

que finalitza el 31 de desembre del 2016, i que s’ha denunciat, té capacitat l’Agèn-
cia Tributària de Catalunya per realitzar des del gener del 2017 aquestes tasques? 
Quants recursos ha destinat o destinarà l’Agència a la gestió d’aquestes tasques que 
haurà d’assumir en breu? (es demana el detall dels costos). Quin cost tenia la ges-
tió que feien les oficines liquidadores sobre aquestes tasques? Quina és la voluntat 
del govern respecte als 18 treballadors d’aquest centre, un cop s’ha denunciat (com 
així sembla) el conveni i tenint en compte que la seva incorporació a l’Agència no 
ens sembla versemblant pel poc temps que hi ha fins a desembre?

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2016 
Alícia Romero Llano, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si té els recursos 
necessaris per a assumir la gestió dels impostos cedits
314-06853/11

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP SOC

Reg. 40131 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En el cas del conveni relatiu a la gestió dels impostos cedits, que finalitza el 

31 d’octubre de 2017, té el Govern els recursos necessaris per poder fer aquesta 
gestió: personal, infraestructures i altres costos? (Es demana el detall dels costos i 
recursos).

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2016 
Alícia Romero Llano, diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la capacitat que té 
l’Agència Tributària de Catalunya d’assumir la gestió integral de les 
tasques encomanades als registradors de la propietat
314-06854/11

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP SOC

Reg. 40132 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Si a data de 25 de juliol, just 9 mesos després de la denúncia del conveni, 

l’Agència Tributària de Catalunya no és capaç de dur a terme la gestió integral de 
les funcions encomanades als Registradors, hi ha previst un règim de transitorietat? 
És cert que es pretén iniciar l’activitat d’aquestes noves oficines a data d’1 de setem-
bre de 2017.

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2016 
Alícia Romero Llano, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’anunci de 
La Vanguardia amb relació als beneficis de l’aeroport de Barcelona - 
el Prat
314-06855/11

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

Reg. 40170 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El divendres 21 d’octubre de 2016 hi havia a La Vanguardia un anunci amb l’es-

cut de la Generalitat que deia «L’aeroport del Prat va aportar el 50% dels beneficis 
obtinguts dels aeroports de tot l’Estat. La força d’un gran país».

– Quant va costar aquest anunci?

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2016 
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dies 
que va publicar a La Vanguardia l’anunci relatiu als beneficis de 
l’aeroport de Barcelona - el Prat
314-06856/11

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

Reg. 40171 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El divendres 21 d’octubre de 2016 hi havia a La Vanguardia un anunci amb l’es-

cut de la Generalitat que deia «L’aeroport del Prat va aportar el 50% dels beneficis 
obtinguts dels aeroports de tot l’Estat. La força d’un gran país».

– Quants dies es va publicar aquest anunci?

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2016 
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mitjans de 
comunicació escrits que han publicat l’anunci relatiu als beneficis de 
l’aeroport de Barcelona - el Prat
314-06857/11

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

Reg. 40172 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El divendres 21 d’octubre de 2016 hi havia a La Vanguardia un anunci amb l’es-

cut de la Generalitat que deia «L’aeroport del Prat va aportar el 50% dels beneficis 
obtinguts dels aeroports de tot l’Estat. La força d’un gran país».

– A quins altres mitjans escrits s’ha publicat?

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2016 
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP C’s



BOPC 257
11 de novembre de 2016

3.25.15. Preguntes per escrit 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dies 
que ha sortit publicat l’anunci relatiu als beneficis de l’aeroport de 
Barcelona - el Prat en altres mitjans de comunicació
314-06858/11

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

Reg. 40173 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El divendres 21 d’octubre de 2016 hi havia a La Vanguardia un anunci amb l’es-

cut de la Generalitat que deia «L’aeroport del Prat va aportar el 50% dels beneficis 
obtinguts dels aeroports de tot l’Estat. La força d’un gran país».

– Quants dies s’ha publicat aquest anunci a altres mitjans de comunicació?

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2016 
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de publicar 
l’anunci relatiu als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat en 
altres mitjans de comunicació
314-06859/11

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

Reg. 40174 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El divendres 21 d’octubre de 2016 hi havia a La Vanguardia un anunci amb l’es-

cut de la Generalitat que deia «L’aeroport del Prat va aportar el 50% dels beneficis 
obtinguts dels aeroports de tot l’Estat. La força d’un gran país».

– Quant va costar la publicació d’aquest anunci a altres mitjans de comunicació?

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2016 
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la finalitat de 
la campanya publicitària relativa als beneficis de l’aeroport de 
Barcelona - el Prat
314-06860/11

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

Reg. 40175 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El divendres 21 d’octubre de 2016 hi havia a La Vanguardia un anunci amb l’es-

cut de la Generalitat que deia «L’aeroport del Prat va aportar el 50% dels beneficis 
obtinguts dels aeroports de tot l’Estat. La força d’un gran país».

– Quina és la finalitat d’aquesta campanya?

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2016 
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació que 
aporta als ciutadans la campanya publicitària relativa als beneficis de 
l’aeroport de Barcelona - el Prat
314-06861/11

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

Reg. 40176 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El divendres 21 d’octubre de 2016 hi havia a La Vanguardia un anunci amb l’es-

cut de la Generalitat que deia «L’aeroport del Prat va aportar el 50% dels beneficis 
obtinguts dels aeroports de tot l’Estat. La força d’un gran país».

– Quina informació necessària pels ciutadans aporta aquesta campanya?

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2016 
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP C’s



BOPC 257
11 de novembre de 2016

3.25.15. Preguntes per escrit 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost total de 
la campanya informativa relativa als beneficis de l’aeroport de 
Barcelona - el Prat
314-06862/11

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

Reg. 40177 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El divendres 21 d’octubre de 2016 hi havia a La Vanguardia un anunci amb l’es-

cut de la Generalitat que deia «L’aeroport del Prat va aportar el 50% dels beneficis 
obtinguts dels aeroports de tot l’Estat. La força d’un gran país».

– Quin és el cost total d’aquesta campanya informativa?

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2016 
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de la 
relació cost-benefici per als ciutadans de la campanya publicitària 
relativa als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat
314-06863/11

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

Reg. 40178 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El divendres 21 d’octubre de 2016 hi havia a La Vanguardia un anunci amb l’es-

cut de la Generalitat que deia «L’aeroport del Prat va aportar el 50% dels beneficis 
obtinguts dels aeroports de tot l’Estat. La força d’un gran país».

– Com justifica el Govern la relació cost-benefici d’aquesta campanya per la ciu-
tadania?

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2016 
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reflex de la 
pluralitat en la campanya publicitària relativa als beneficis de 
l’aeroport de Barcelona - el Prat
314-06864/11

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

Reg. 40179 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El divendres 21 d’octubre de 2016 hi havia a La Vanguardia un anunci amb l’es-

cut de la Generalitat que deia «L’aeroport del Prat va aportar el 50% dels beneficis 
obtinguts dels aeroports de tot l’Estat. La força d’un gran país».

– Com reflexa aquesta campanya la pluralitat de la nostra Comunitat Autònoma?

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2016 
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes 
d’avís existents en cas de creixement del cabal del darrer tram de la 
Tordera
314-06865/11

FORMULACIÓ: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP C’S

Reg. 40204 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En el municipio de Blanes se está llevando a cabo un proyecto de regularización 

de los campings con ocupaciones irregulares, que en algún caso son colindantes con 
el cauce del río Tordera en el último tramo de su desembocadura, lo que también 
puede afectar a la delimitación en sus zonas inundables.

– ¿Qué sensores o mecanismos de aviso existen ante un crecimiento súbito del 
caudal en el último tramo del río Tordera?

Palacio del Parlamento, 28 de octubre de 2016 
Jean Castel Sucarrat, diputado GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un pla 
d’emergència i evacuació en cas de creixement del cabal del darrer 
tram de la Tordera
314-06866/11

FORMULACIÓ: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP C’S

Reg. 40205 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En el municipio de Blanes se está llevando a cabo un proyecto de regularización 

de los campings con ocupaciones irregulares, que en algún caso son colindantes con 
el cauce del río Tordera en el último tramo de su desembocadura, lo que también 
puede afectar a la delimitación en sus zonas inundables.

– ¿Qué plan de emergencia y evacuación existe ante un posible crecimiento del 
río Tordera en su desembocadura?

Palacio del Parlamento, 28 de octubre de 2016 
Jean Castel Sucarrat, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació de 
les unitats d’emergència en cas d’activació d’un pla d’emergència i 
evacuació
314-06867/11

FORMULACIÓ: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP C’S

Reg. 40206 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En el municipio de Blanes se está llevando a cabo un proyecto de regularización 

de los campings con ocupaciones irregulares, que en algún caso son colindantes con 
el cauce del río Tordera en el último tramo de su desembocadura, lo que también 
puede afectar a la delimitación en sus zonas inundables.

– ¿Qué coordinaciones de las diferentes unidades de emergencia existen cuando 
se activa un plan de evacuación y emergencia?

Palacio del Parlamento, 28 de octubre de 2016 
Jean Castel Sucarrat, diputado GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes 
d’actuació i el temps de resposta entre l’avís d’emergència i 
l’activació del pla d’evacuació en cas de creixement del cabal del 
darrer tram de la Tordera
314-06868/11

FORMULACIÓ: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP C’S

Reg. 40207 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En el municipio de Blanes se está llevando a cabo un proyecto de regularización 

de los campings con ocupaciones irregulares, que en algún caso son colindantes con 
el cauce del río Tordera en el último tramo de su desembocadura, lo que también 
puede afectar a la delimitación en sus zonas inundables.

– ¿Qué mecanismos se activan desde el aviso y de los sensores, si éstos se pro-
ducen, hasta que se activa el plan de emergencia en este caso?

– ¿Qué tiempo se tiene contabilizado para llevar a cabo la debida evacuación, en 
base al estudio de la zona en concreto del último tramo del río Tordera en su desem-
bocadura entre los municipios de Malgrat de Mar y el municipio de Blanes?

Palacio del Parlamento, 28 de octubre de 2016 
Jean Castel Sucarrat, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús del servei 
Meteocat com a mecanisme d’avís en casos de risc d’inundació per 
pluges torrencials
314-06869/11

FORMULACIÓ: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP C’S

Reg. 40208 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En el municipio de Blanes se está llevando a cabo un proyecto de regularización 

de los campings con ocupaciones irregulares, que en algún caso son colindantes con 
el cauce del río Tordera en el último tramo de su desembocadura, lo que también 
puede afectar a la delimitación en sus zonas inundables.

– ¿Se utiliza el servicio Meteocat como mecanismo de aviso en los casos de ries-
go de inundación por lluvias torrenciales, en este caso?

Palacio del Parlamento, 28 de octubre de 2016 
Jean Castel Sucarrat, diputado GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la realització 
d’estudis d’inundació al darrer tram de la Tordera i l’adequació als 
usos derivats de projecte de regularització d’alguns càmpings de 
Blanes (Selva)
314-06870/11

FORMULACIÓ: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP C’S

Reg. 40209 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En el municipio de Blanes se está llevando a cabo un proyecto de regularización 

de los campings con ocupaciones irregulares, que en algún caso son colindantes con 
el cauce del río Tordera en el último tramo de su desembocadura, lo que también 
puede afectar a la delimitación en sus zonas inundables.

– En referencia a la regularización prevista, ¿prevé el Govern hacer un estudio 
de inundabilidad para las condiciones actuales con el objetivo de que se adecuen los 
usos con las restricciones legales por motivo de inundabilidad?

Palacio del Parlamento, 28 de octubre de 2016 
Jean Castel Sucarrat, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de 
protecció previstes per a garantir els usos d’alguns càmpings a 
Blanes (Selva) amb el risc d’inundació del darrer tram de la Tordera
314-06871/11

FORMULACIÓ: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP C’S

Reg. 40210 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En el municipio de Blanes se está llevando a cabo un proyecto de regularización 

de los campings con ocupaciones irregulares, que en algún caso son colindantes con 
el cauce del río Tordera en el último tramo de su desembocadura, lo que también 
puede afectar a la delimitación en sus zonas inundables.

– ¿Qué medidas de protección, taludes, muros de contención, etc... se deberían 
construir para garantizar que los usos previstos sean compatibles en función de la 
inundabilidad de dicho río?

Palacio del Parlamento, 28 de octubre de 2016 
Jean Castel Sucarrat, diputado GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació de les 
mesures de protecció i regulació d’alguns càmpings de Blanes 
(Selva) en altres superfícies inundables amb usos consolidats com 
les del tram baix de la Tordera
314-06872/11

FORMULACIÓ: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP C’S

Reg. 40211 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En el municipio de Blanes se está llevando a cabo un proyecto de regularización 

de los campings con ocupaciones irregulares, que en algún caso son colindantes con 
el cauce del río Tordera en el último tramo de su desembocadura, lo que también 
puede afectar a la delimitación en sus zonas inundables.

– ¿Cómo podrían afectar las posibles medidas de protección en las otras super-
ficies inundables con usos consolidados en este territorio?

Palacio del Parlamento, 28 de octubre de 2016 
Jean Castel Sucarrat, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un 
estudi d’inundació al darrer tram de la Tordera que reguli l’ús de 
cada espai en funció del retorn i freqüència del creixement del riu
314-06873/11

FORMULACIÓ: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP C’S

Reg. 40212 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En el municipio de Blanes se está llevando a cabo un proyecto de regularización 

de los campings con ocupaciones irregulares, que en algún caso son colindantes con 
el cauce del río Tordera en el último tramo de su desembocadura, lo que también 
puede afectar a la delimitación en sus zonas inundables.

– ¿Ha elaborado o piensa elaborar l’Agència Catalana de l’Aigua o cualquier otro 
organismo responsable en materia de aguas un estudio de inundabilidad en la zona 
de desembocadura de dicho río, en el que se regule el uso en cada punto en función 
del periodo de retorno y frecuencia de inundabilidad?

– En caso afirmativo, se solicita copia de dicho estudio.
– En caso negativo, ¿por qué no se ha elaborado?

Palacio del Parlamento, 28 de octubre de 2016 
Jean Castel Sucarrat, diputado GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les institucions 
fineses que van convidar el conseller d’Afers i Relacions 
Institucionals i Exteriors i Transparència a fer una conferència el 26 
d’octubre de 2016
314-06874/11

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP SOC

Reg. 40220 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina institució o quines institucions de Finlàndia van convidar l’Honorable 

conseller, Sr. Raül Romeva, a desplaçar-se a Finlàndia per a impartir-hi una confe-
rència el passat 26 d’octubre?

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2016 
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la persona que va 
presentar el conseller d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i 
Transparència en la seva conferència a Finlàndia el 26 d’octubre de 
2016
314-06875/11

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP SOC

Reg. 40221 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– És cert que, en el marc de la conferència impartida a Finlàndia pel conseller, 

Sr. Romeva, el passat 26 d’octubre, va ser presentat per una persona membre del 
grup parlamentari del Partit Finlandès?

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2016 
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP SOC



BOPC 257
11 de novembre de 2016

3.25.15. Preguntes per escrit 99 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda pública i 
les reunions del conseller d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors 
i Transparència durant la seva estada a Finlàndia per a fer una 
conferència el 26 d’octubre de 2016
314-06876/11

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP SOC

Reg. 40222 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina va ser l’agenda pública del conseller, Sr. Romeva, i de la resta de mem-

bres de la delegació que l’acompanyava durant la seva estada a Finlàndia amb ocasió 
de la conferència impartida el passat 26 d’octubre a Hèlsinki? Va sostenir el conse-
ller alguna trobada de caràcter privat de la qual consideri que val la pena informar 
al Parlament de Catalunya? Si és així, quina o quines, i amb quina finalitat?

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2016 
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la resolució de 
l’expedient incoat a l’empresa Hispano Igualadina, del grup Monbus, 
per les modificacions en el quadre de marxes que van provocar 
retards al servei de la línia Vilafranca-Barcelona
314-06877/11

FORMULACIÓ: HORTÈNSIA GRAU JUAN, DEL GP CSP

Reg. 40352 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En referència a la resposta obtinguda 320-00137 sobre l’empresa Hispano Igua-

ladina Monbús i en concret el servei de la línia Vilafranca - Barcelona la qual, se-
gons la resposta va realitzar modificacions en el quadre de marxes que va provocar 
retards de més de 30 minuts, voldríem saber: 

– Com s’ha resolt l’expedient incoat a l’empresa Hispano Igualadina Monbús pels 
canvis en el quadre de marxes i que en fa referència la resposta?

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2016 
Hortènsia Grau Juan, diputada GP CSP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els feminicidis o 
assassinats masclistes de dones
314-06878/11

FORMULACIÓ: MIREIA BOYA E BUSQUET, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CUP-CC

Reg. 40388 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Mireia Vehí i Cantenys, 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 de Presidència: 
– Hi ha algun organisme que comptabilitzi els feminicidis a Catalunya?
– Si és així, amb quins criteris es treballa?
– Quants assassinats masclistes de dones hi ha hagut a Catalunya en els darrers 

10 anys?
– Quines funcions se li atribuiran al Centre d’Estudis, Recerca i Capacitació so-

bre la Violència Masclista que el Govern acaba de crear en clau de comptabilització 
i generació de dades de feminicidis?

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2016 
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Mireia Vehí i Cantenys, diputada, GP CUP-CC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a 
millorar la situació dels menors addictes a la cola
314-06879/11

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP C’S

Reg. 40434 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
Dadas las últimas noticias aparecidas los últimos días en varios medios de co-

municación en relación a los comúnmente conocidos como «niños de la cola», y 
dado que es un problema que se arrastra desde marzo de 2016,

– ¿Qué actuaciones ha llevado a cabo el Govern de la Generalitat para mejorar la 
situación de estos niños y, en la medida de lo posible, sacarlos de la calle?

Palacio del Parlamento, 2 de noviembre de 2016 
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions de 
seguiment i control dels menors addictes a la cola
314-06880/11

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP C’S

Reg. 40435 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
Dadas las últimas noticias aparecidas los últimos días en varios medios de co-

municación en relación a los comúnmente conocidos como «niños de la cola», y 
dado que es un problema que se arrastra desde marzo de 2016,

– ¿Qué acciones de seguimiento y/o control de estos niños ha llevado a cabo el 
Govern de la Generalitat?

Palacio del Parlamento, 2 de noviembre de 2016 
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a 
evitar que els menors addictes a la cola fugin dels centres tutelars
314-06881/11

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP C’S

Reg. 40436 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
Dadas las últimas noticias aparecidas los últimos días en varios medios de co-

municación en relación a los comúnmente conocidos como «niños de la cola», y 
dado que es un problema que se arrastra desde marzo de 2016,

– ¿Qué actuaciones ha llevado a cabo el Govern de la Generalitat para evitar que 
estos niños se fuguen del centro tutelar?

Palacio del Parlamento, 2 de noviembre de 2016 
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP C’s

Fascicle tercer
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per les 
quals les actuacions per a evitar que els menors addictes a la cola 
fugin dels centres tutelars no han funcionat
314-06882/11

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP C’S

Reg. 40437 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
Dadas las últimas noticias aparecidas los últimos días en varios medios de co-

municación en relación a los comúnmente conocidos como «niños de la cola», y 
dado que es un problema que se arrastra desde marzo de 2016,

– ¿Por qué las actuaciones que ha llevado a cabo el Govern de la Generalitat para 
evitar que estos niños se fuguen del centro tutelar no han funcionado hasta ahora?

– ¿Qué medidas piensa adoptar el Govern de la Generalitat para mejorar estas 
actuaciones?

Palacio del Parlamento, 2 de noviembre de 2016 
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comissió de 
delictes per part de menors tutelats
314-06883/11

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP C’S

Reg. 40438 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
Dadas las últimas noticias aparecidas los últimos días en varios medios de co-

municación en relación a los comúnmente conocidos como «niños de la cola», y 
dado que es un problema que se arrastra desde marzo de 2016,

– ¿Tiene constancia el Govern de la Generalitat de la comisión de delitos por par-
te de los menores tutelados?

En caso afirmativo, 
– ¿De qué delitos se trata?
– ¿Se ha trasladado a estos menores a un centro Educativo de Justicia Juvenil 

para poder seguir un programa de actuación especializada?

Palacio del Parlamento, 2 de noviembre de 2016 
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comissió de 
delictes per part de menors no tutelats
314-06884/11

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP C’S

Reg. 40439 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
Dadas las últimas noticias aparecidas los últimos días en varios medios de co-

municación en relación a los comúnmente conocidos como «niños de la cola», y 
dado que es un problema que se arrastra desde marzo de 2016,

– ¿Tiene constancia el Govern de la Generalitat de la comisión de delitos por par-
te de los menores no tutelados?

En caso afirmativo, 
– ¿De qué delitos se trata?
– ¿Se ha trasladado a estos menores a un centro Educativo de Justicia Juvenil 

para poder seguir un programa de actuación especializada?

Palacio del Parlamento, 2 de noviembre de 2016 
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posada en marxa 
d’un centre pilot per a atendre els menors addictes a la cola
314-06885/11

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP C’S

Reg. 40440 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Noemí de la Calle Sifré, 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: 
Dadas las últimas noticias aparecidas los últimos días en varios medios de co-

municación en relación a los comúnmente conocidos como «niños de la cola», y 
dado que es un problema que se arrastra desde marzo de 2016, y después de cono-
cerse que existían 14 niños tutelados escapados de 3 centros tutelares, desde la Ge-
neralitat y el Ayuntamiento se anunciaron una serie de medidas, entre ellas poner en 
marcha un centro piloto (abierto, de carácter diurno y que probablemente se ubicaría 
en Ciutat Vella) en el que un equipo de profesionales especializados en atención so-
ciosanitaria y adicciones atenderá a estos adolescentes.

– ¿Se ha puesto ya en marcha este centro piloto?
En caso afirmativo, 
– ¿Cuántos niños están siendo tratados?
– ¿qué resultado se ha obtenido hasta ahora?
En caso negativo 
– ¿Por qué no se ha puesto todavía en marcha?
– ¿El proyecto sigue aún en marcha?
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– ¿Cuándo se tiene previsto abrir dicho centro piloto?

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2016 
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posada en marxa 
de programes d’acompanyament per a la integració social dels 
menors addictes a la cola
314-06886/11

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP C’S

Reg. 40441 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Noemí de la Calle Sifré, 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: 
Dadas las últimas noticias aparecidas los últimos días en varios medios de co-

municación en relación a los comúnmente conocidos como «niños de la cola», y 
dado que es un problema que se arrastra desde marzo de 2016, y después de cono-
cerse que existían 14 niños tutelados escapados de 3 centros tutelares, desde la Ge-
neralitat y el Ayuntamiento se anunciaron una serie de medidas, entre ellas poner en 
marcha un centro piloto (abierto, de carácter diurno y que probablemente se ubicaría 
en Ciutat Vella) en el que un equipo de profesionales especializados en atención so-
ciosanitaria y adicciones atenderá a estos adolescentes.

– Además de este centro piloto, ¿se han puesto en marcha programas de acom-
pañamiento para facilitar su integración social?

En caso afirmativo, 
– ¿Cuántos niños están siendo tratados?
– ¿Qué resultado se ha obtenido hasta ahora?
En caso negativo 
– ¿Por qué no?
– ¿Prevé el Govern poner en marcha dichos programas de acompañamiento?

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2016 
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps 
mitjà d’espera per a una reconstrucció mamària després d’una 
mastectomia
314-06887/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 40506 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Quant temps de mitjana ha d’esperar una dona catalana per rebre una recons-
trucció mamària desprès d’una mastectomia?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016 
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps 
màxim d’espera per a una reconstrucció mamària després d’una 
mastectomia
314-06888/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 40507 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el temps màxim que ha d’esperar una dona catalana per rebre una re-

construcció mamària desprès d’una mastectomia a cada hospital de Catalunya?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016 
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’hospital que té 
el temps mínim d’espera per a una reconstrucció mamària després 
d’una mastectomia
314-06889/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 40508 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin hospital té el temps mínim d’espera d’una dona catalana per rebre una 

reconstrucció mamària desprès d’una mastectomia?
– Quin és el motiu?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016 
Jorge Soler González, diputat GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
reconstruccions mamàries fetes els darrers cinc anys
314-06890/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 40509 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quantes reconstruccions mamàries s’han fet a cada hospital de Catalunya els 

darrers cinc anys?
– Es demana la informació per any i centre hospitalari.

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016 
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els especialistes 
que fan les reconstruccions mamàries després d’una mastectomia
314-06891/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 40510 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin especialista fa les reconstruccions mamàries després d’una mastectomia 

a cada hospital de Catalunya?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016 
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reclamacions 
pel temps d’espera per a una reconstrucció mamària després d’una 
mastectomia
314-06892/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 40511 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Hi ha alguna reclamació pel temps d’espera en les reconstruccions mamàries 

després d’una mastectomia a cada hospital de Catalunya?
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– En cas afirmatiu, a quin hospital s’ha produït i per quina raó?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016 
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les convocatòries 
dels concursos per al subministrament de material de protecció als 
hospitals
314-06893/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 40512 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el procés del concurs per subministrament de material de protecció 

com guants, bates, mascaretes, etc... a cada hospital de Catalunya?
– Es demana donar trasllat de cada convocatòria.

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016 
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció de 
l’Escola Pinyana de Lleida (Segrià)
314-06894/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 40513 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En relació a la construcció de la nova escola de Pinyana a Lleida:
– Com està el procés actualment?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016 
Jorge Soler González, diputat GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat del projecte 
de construcció de l’Escola Pinyana de Lleida (Segrià)
314-06895/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 40514 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En relació a la construcció de la nova escola de Pinyana a Lleida:
– Està aprovat el projecte?
– En cas afirmatiu, quan estarà acabada completament la nova escola
– En cas negatiu, per què no?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016 
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data 
d’inauguració de l’Escola Pinyana de Lleida (Segrià)
314-06896/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 40515 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En relació a la construcció de la nova escola de Pinyana a Lleida:
– Per quina data es preveu la seva inauguració?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016 
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació dels 
alumnes de l’Escola Pinyana de Lleida (Segrià)
314-06897/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 40516 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En relació a la construcció de la nova escola de Pinyana a Lleida:
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– En quina situació estan els alumnes mentre no estigui construïda aquesta es-
cola?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016 
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
mòduls prefabricats a l’Escola Pinyana de Lleida (Segrià)
314-06898/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 40517 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En relació a la construcció de la nova escola de Pinyana a Lleida:
– Quants mòduls prefabricats, comunament coneguts com a «barracons», hi ha 

en aquesta escola?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016 
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de morts 
per accident de tractor el 2016
314-06899/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 40518 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En relació a les morts per accident per tractor: 
– Quantes morts hi ha hagut durant 2016 a Catalunya?
– Es demana informació desglossada per províncies i comarques.

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016 
Jorge Soler González, diputat GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de morts 
per accident de tractor els darrers cinc anys
314-06900/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 40519 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En relació a les morts per accident per tractor: 
– Quantes morts hi ha hagut en els darrers cinc anys a Catalunya?
– Es demana informació desglossada per anys, i per províncies i comarques.

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016 
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol per a 
evitar les morts per accident de tractor
314-06901/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 40520 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En relació a les morts per accident per tractor: 
– Quin protocol s’ha utilitzat per evitar les morts per accidents de tractor?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016 
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis fets amb 
relació als morts per accident de tractor
314-06902/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 40521 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En relació a les morts per accident per tractor: 
– Ha realitzat el Govern algun estudi per analitzar què ha succeït en cada cas 

d’accident de tractor?
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– En cas afirmatiu, quin ha estat el resultat d’aquest estudi?
– En cas negatiu, per què no?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016 
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per 
a inaugurar una residència geriàtrica al barri de Balàfia, de Lleida 
(Segrià)
314-06903/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 40522 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– En relació a la construcció d’una nova residència geriàtrica al barri de Balàfia 

de Lleida, per quan està prevista la seva inauguració?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016 
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el retard en el 
lliurament de l’obra d’una residència geriàtrica al barri de Balàfia, de 
Lleida (Segrià)
314-06904/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 40523 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– En relació a la construcció d’una nova residència geriàtrica al barri de Balàfia 

de Lleida, quins han estat els motius del retràs en l’entrega de l’obra?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016 
Jorge Soler González, diputat GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el possible 
sobrecost de les obres d’una residència geriàtrica al barri de Balàfia, 
de Lleida (Segrià)
314-06905/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 40524 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– En relació a la construcció d’una nova residència geriàtrica al barri de Balàfia 

de Lleida, hi haurà algun sobre cost respecte al pressupost assignat?
– En cas afirmatiu, quant?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016 
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’empreses que s’han presentat al concurs d’adjudicació del 
subministrament de mobiliari de la residència geriàtrica al barri de 
Balàfia, de Lleida (Segrià)
314-06906/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 40525 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En relació a la construcció d’una nova residència geriàtrica al barri de Balàfia 

de Lleida, 
– Quantes empreses s’han presentat al concurs per adjudicar el subministrament 

mobiliari?
– A quina empresa s’ha atorgat aquest concurs?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016 
Jorge Soler González, diputat GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
públiques geriàtriques de Lleida (Segrià)
314-06907/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 40526 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quantes places públiques per a població geriàtrica hi ha a Lleida?
– Quina és la previsió de necessitats en aquest sentit?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016 
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els casos de 
parotiditis infecciosa a la Universitat Politècnica de Catalunya el 2016
314-06908/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 40527 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Què ha succeït amb els cinc casos de parotiditis infecciosa que va haver a la 

Universitat Politècnica de Catalunya al 2016?
– S’ha fet investigació al respecte?
– En cas afirmatiu, quins han estat els resultats?
– En cas negatiu, per què no?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016 
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’algun 
pla per a prevenir nous casos de parotiditis infecciosa
314-06909/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 40528 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Hi ha algun pla per prevenir nous casos en el futur per a la parotiditis infec-
ciosa a Catalunya?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016 
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cas d’un pacient 
del CAP Breda que va haver d’esperar més de trenta hores per a 
ésser atès d’urgència al domicili
314-06910/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 40529 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració fa el Govern en relació al cas d’una veïna de Breda que asse-

gurà que el CAP de la localitat va tardar més de 30 hores a atendre d’urgència a do-
micili el seu avi, de 93 anys, que patia «un dolor molt fort a la cama»?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016 
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
evitar casos com el del pacient del CAP Breda que va haver d’esperar 
més de trenta hores per a ésser atès d’urgència al domicili
314-06911/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 40530 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– En relació a una veïna de Breda que assegurà al novembre que el Centre d’Aten-

ció Primària de la localitat va tardar més de 30 hores a atendre d’urgència a domicili 
el seu avi, de 93 anys, que patia «un dolor molt fort a la cama», quines mesures ha 
pres o pensa prendre el Govern per evitar que casos així es repeteixin?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016 
Jorge Soler González, diputat GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
queixes presentades per retard d’assistència
314-06912/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 40531 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quantes queixes hi ha hagut a Catalunya durant 2016 per retard d’assistència?
– I en els cinc anys anteriors?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016 
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
queixes rebudes pel CAP Breda per retard en l’assistència
314-06913/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 40532 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quantes queixes ha rebut el CAP de Breda-Hostalric?
– Quins ha estat els motius?
– Què ha fet el Govern per solucionar-ho?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016 
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de visites 
gestionades per telèfon sense anar al domicili del pacient
314-06914/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 40533 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quantes visites són gestionades per telèfon sense anar al domicili a Catalunya?
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– Hi ha algun protocol en aquest sentit?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016 
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la cobertura de les 
jubilacions del CAP Breda
314-06915/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 40534 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– S’han cobert totes les jubilacions del CAP de Breda?
– En cas afirmatiu, de quina forma?
– En cas negatiu, per què no?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016 
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les queixes veïnals 
per a restituir el tercer metge de família al CAP Breda el 2016
314-06916/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 40535 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines queixes veïnals hi va haver al març de 2016 demanant la restitució del 

tercer metge de família al CAP de Breda?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016 
Jorge Soler González, diputat GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
treballadors que cobreixen una plaça vacant de manera parcial
314-06917/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 40536 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants treballadors cobrint una vacant de forma parcial hi ha a Catalunya ac-

tualment?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016 
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
sanitàries que es cobreixen de manera parcial
314-06918/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 40537 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quantes places sanitàries es cobreixen de forma parcial a Catalunya?
– Es demana informació detallada per centre i servei.

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016 
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de la creació 
de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya
314-06919/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 40539 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la data de creació de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016 
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de la 
constitució de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya
314-06920/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 40540 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la data de constitució de la Taula Nacional de la Infància de Cata-

lunya?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016 
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
vegades que s’ha reunit la Taula Nacional de la Infància de Catalunya
314-06921/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 40541 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes vegades s’ha reunit la Taula Nacional de la Infància de Catalunya des 

de la seva creació?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016 
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els membres de la 
Taula Nacional de la Infància de Catalunya
314-06922/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 40542 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Qui forma part de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya i sota quins 

criteris s’han designat els seus membres?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016 
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els informes emesos 
per la Taula Nacional de la Infància de Catalunya
314-06923/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 40543 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants informes ha emès la Taula Nacional de la Infància de Catalunya?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016 
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conclusions i les 
propostes presentades per la Taula de la Infància de Catalunya
314-06924/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 40544 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines conclusions o propostes s’han elevat des de la Taula Nacional de la In-

fància de Catalunya als diferents Departaments del Govern?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016 
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
reunions entre la Taula Nacional de la Infància de Catalunya i la 
consellera de Treball, Afers Socials i Famílies
314-06925/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 40545 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En quantes ocasions s’ha reunit la Taula Nacional de la Infància de Catalunya 

amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016 
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el resultat de 
les reunions de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya i la 
consellera de Treball, Afers Socials i Famílies
314-06926/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 40546 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el resultat de cadascuna de les reunions mantingudes entre la 

Taula Nacional de la Infància de Catalunya i la consellera de Treball, Afers Socials 
i Famílies de la Generalitat?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016 
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la constitució i les 
activitats de la Comissió Tècnica de la Taula Nacional de la Infància 
de Catalunya
314-06927/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 40547 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– S’ha constituït la comissió tècnica de la Taula Nacional de la Infància de Ca-

talunya?
– En cas afirmatiu, en quina data? Quantes vegades s’ha reunit aquesta comissió 

i quins informes o propostes ha elevat de forma oficial als Departaments de la Ge-
neralitat de Catalunya?

– En cas negatiu, per què no? Quan es preveu la seva constitució?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016 
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les taules territorials 
d’infància
314-06928/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 40548 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes taules territorials d’Infància s’han creat a Catalunya?
– A quins territoris representen?
– Sota quins criteris s’han designat els seus membres?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016 
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les taules locals 
d’infància
314-06929/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 40549 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes taules locals d’infància s’han creat a Catalunya?
– A quins municipis representen?
– Sota quins criteris s’han designat els seus membres?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016 
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps de vigència 
de la composició del Ple de la Taula Nacional de la Infància de 
Catalunya
314-06930/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 40550 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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– En quina data exhaureix la vigència de la composició del Ple de la Taula Nacio-
nal de la Infància de Catalunya 2014-2016?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016 
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la remuneració dels 
membres del Ple de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya
314-06931/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 40551 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina es la remuneració, si en tenen, dels membres del Ple de la Taula Nacio-

nal de la Infància de Catalunya?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016 
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals l’Agència Catalana de l’Aigua no ha respost al requeriment 
judicial dels familiars de les víctimes de les inundacions d’Agramunt 
(Urgell)
314-06932/11

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 40616 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Regla-
ment 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: 
– Quins són els motius pels quals l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) no ha res-

post al requeriment judicial dels familiars de les víctimes de les inundacions d’Agra-
munt d’ara fa un any?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016 
Jordi Terrades i Santacreu; Òscar Ordeig i Molist, diputats GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals l’Agència Catalana de l’Aigua no ha respost sobre les dades de 
previsió d’inundacions a l’Urgell per al 2 i el 3 de novembre de 2015
314-06933/11

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 40617 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada 
amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Per què l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) no ha respost sobre quines dades 

de previsions sobre inundacions tenien pels dies 2 i 3 de novembre de 2015 en rela-
ció a la comarca de l’Urgell (Catalunya), i si van posar en alerta als serveis de Pro-
tecció Civil dels ajuntaments i de la Generalitat? Quan té previst respondre?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016 
Jordi Terrades i Santacreu; Òscar Ordeig i Molist, diputats GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals l’Agència Catalana de l’Aigua no ha respost sobre si la 
zona d’Agramunt (Urgell) està catalogada com a zona de risc 
d’inundacions
314-06934/11

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 40618 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada 
amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Per què l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) no ha respost sobre si tenen cata-

logada la zona d’Agramunt, corresponent a les coordenades «Longitud 1º 5’ 54.661 
i Latitud 41º 47’ 5.135’», com a possible zona de risc d’inundacions pel fet que passi 
el riu Sió i si els consta que existeix històric de crescudes d’aquest riu? Quan té pre-
vist respondre?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016 
Jordi Terrades i Santacreu; Òscar Ordeig i Molist, diputats GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals l’Agència Catalana de l’Aigua no ha respost sobre l’existència 
d’algun expedient o requeriment relatiu a la Residència Ribera del 
Sió, d’Agramunt (Urgell), per risc d’inundacions
314-06935/11

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 40619 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada 
amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Per què l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) no ha respost sobre si els consta 

expedient o requeriment relatiu a la Residència Ribera del Sió d’Agramunt, en el cas 
que la zona en qüestió sigui catalogada com a zona d’inundacions? Quan té previst 
respondre?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016 
Jordi Terrades i Santacreu; Òscar Ordeig i Molist, diputats GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
impulsades per a evitar danys personals i materials per inundacions 
en zones inundables
314-06936/11

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 40620 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada 
amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures o actuacions ha impulsat el Govern de la Generalitat per tal 

d’evitar que es repeteixin danys personals i materials arrel d’inundacions en zones 
inundables, arrel dels fets d’Agramunt de fa un any?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016 
Jordi Terrades i Santacreu; Òscar Ordeig i Molist, diputats GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha posat 
en contacte amb les famílies de les víctimes de les inundacions 
d’Agramunt (Urgell) del 2 i el 3 de novembre de 2015
314-06937/11

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 40621 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada 
amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– El Govern s’ha posat en contacte amb les famílies de les víctimes de les inun-

dacions d’Agramunt de fa un any per tal de facilitar tota la informació necessària 
dels diferents departaments de la Generalitat?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016 
Jordi Terrades i Santacreu; Òscar Ordeig i Molist, diputats GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis en el 
protocol per a atendre les persones amb fatiga crònica
314-06938/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 40633 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Jorge Soler González, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En relación a una sentencia que ha obligado al Servicio Catalán de la Salud (Cat-

Salut) a atender a una paciente con síndrome de fatiga crónica en una unidad espe-
cializada para este tipo de dolencias. 

– ¿Ha habido cambios en el protocolo para evitar casos similares?
– En caso afirmativo, ¿en qué han consistido estos cambios?

Palacio del Parlamento, 3 de noviembre de 2016 
Jorge Soler González, diputado GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les unitats 
especialitzades i multidisciplinàries per a atendre els malalts de 
síndrome de sensibilització central, fibromiàlgia, fatiga crònica i 
sensibilitat química múltiple
314-06939/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 40634 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Jorge Soler González, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué unidades especializadas y multidisciplinarias para atender a pacientes 

con síndromes de sensibilización central (SSC), fibromialgia, síndrome de fatiga 
crónica y sensibilidad química múltiple existen en Catalunya?

Palacio del Parlamento, 3 de noviembre de 2016 
Jorge Soler González, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de la 
Unitat de Fatiga Crònica de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau per 
a trametre una pacient al seu metge de família
314-06940/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 40635 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Jorge Soler González, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál fue la justificación para que la Unidad de Fatiga Crónica del hospital 

Sant Pau de Barcelona remitiera una paciente a su médico de atención primaria?

Palacio del Parlamento, 3 de noviembre de 2016 
Jorge Soler González, diputado GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’unitats 
especialitzades i multidisciplinàries per a atendre els malalts de 
síndrome de sensibilització central, fibromiàlgia, fatiga crònica i 
sensibilitat química múltiple
314-06941/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 40636 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Jorge Soler González, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántas unidades especializadas y multidisciplinarias existen en Catalunya 

para atender a pacientes con síndromes de sensibilización central (SSC), fibromial-
gia, síndrome de fatiga crónica y sensibilidad química múltiple?

Palacio del Parlamento, 3 de noviembre de 2016 
Jorge Soler González, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
de pacients que atenen cada any les unitats especialitzades i 
multidisciplinàries per a la síndrome de sensibilització central, la 
fibromiàlgia, la fatiga crònica i la sensibilitat química múltiple
314-06942/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 40637 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Jorge Soler González, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos pacientes atienden cada año las unidades especializadas y multidis-

ciplinarias catalanas con síndromes de sensibilización central (SSC), fibromialgia, 
síndrome de fatiga crónica y sensibilidad química múltiple?

Palacio del Parlamento, 3 de noviembre de 2016 
Jorge Soler González, diputado GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els professionals 
de les unitats especialitzades i multidisciplinàries per a atendre els 
malalts de síndrome de sensibilització central, fibromiàlgia, fatiga 
crònica i sensibilitat química múltiple
314-06943/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 40638 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Jorge Soler González, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuáles son los profesionales que hay en cada unidad especializada y multidis-

ciplinaria para atender a pacientes con síndromes de sensibilización central (SSC), 
fibromialgia, síndrome de fatiga crónica y sensibilidad química múltiple desglosado 
por unidad y centro de Cataluña?

Palacio del Parlamento, 3 de noviembre de 2016 
Jorge Soler González, diputado del GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els actors implicats 
en el procés electoral del Marroc amb què s’ha reunit Diplocat
314-06944/11

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP C’S

Reg. 40702 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Diplocat fue invitado por el Consejo Nacional de Derechos Humanos, organismo 
de Marruecos que se encarga de acreditar los observadores internacionales, a hacer 
el seguimiento de las elecciones legislativas del mes de octubre de 2016. 

Considerando la agenda pública y los criterios de transparencia que rigen la ac-
tividad del Govern y de sus organismos: 

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación a los observadores catalanes y representantes de Diplocat que han 

participado en las mencionadas elecciones. 
– ¿Con qué actores implicados en el proceso electoral ha mantenido reuniones 

Diplocat?

Palacio del Parlamento, 4 de noviembre de 2016 
Susana Beltrán García, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions de 
Diplocat amb representants del Govern del Marroc
314-06945/11

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP C’S

Reg. 40703 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Diplocat fue invitado por el Consejo Nacional de Derechos Humanos, organismo 
de Marruecos que se encarga de acreditar los observadores internacionales, a hacer 
el seguimiento de las elecciones legislativas del mes de octubre de 2016. 

Considerando la agenda pública y los criterios de transparencia que rigen la ac-
tividad del Govern y de sus organismos: 

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación a los observadores catalanes y representantes de Diplocat que han 

participado en las mencionadas elecciones. 
– ¿Se ha reunido Diplocat con algún representante del Gobierno de Marruecos?
– Si la respuesta es afirmativa, se solicita relación de entidades o personas con 

las que se han mantenido las reuniones y sus cargos.

Palacio del Parlamento, 4 de noviembre de 2016 
Susana Beltrán García, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació al 
Govern d’Espanya de la missió d’observació electoral que Diplocat ha 
fet al Marroc
314-06946/11

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP C’S

Reg. 40704 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Diplocat fue invitado por el Consejo Nacional de Derechos Humanos, organismo 
de Marruecos que se encarga de acreditar los observadores internacionales, a hacer 
el seguimiento de las elecciones legislativas del mes de octubre de 2016. 

Considerando la agenda pública y los criterios de transparencia que rigen la ac-
tividad del Govern y de sus organismos: 

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación a los observadores catalanes y representantes de Diplocat que han 

participado en las mencionadas elecciones. 
– ¿Ha informado Diplocat o el Govern con carácter previo al Gobierno de Es-

paña sobre la citada misión de observación electoral?
– Si la respuesta es afirmativa, ¿cuándo?
– Si la respuesta es negativa, se solicita indicar las razones.

Palacio del Parlamento, 4 de noviembre de 2016 
Susana Beltrán García, diputada GP C’s



BOPC 257
11 de novembre de 2016

3.25.15. Preguntes per escrit 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ponents que van 
participar en el seminari «Catalunya: nou estat d’Europa?», organitzat 
per Diplocat a Lovaina
314-06947/11

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP C’S

Reg. 40705 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
Diplocat organizó el pasado 18 de octubre en Louvain (Bélgica) un seminario 

sobre «Cataluña: ¿nuevo estado en Europa?». Diplocat no está cumpliendo con las 
funciones encomendadas en sus propios estatutos de mostrar el carácter plural de la 
sociedad catalana a nivel nacional e internacional.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿En dicho seminario participó algún ponente contrario al proceso independen-

tista?
– Si la pregunta es afirmativa, se solicita indicar cuál fue el contenido de la po-

nencia.
– Si la respuesta es negativa, se solicita indicar por qué no.

Palacio del Parlamento, 4 de noviembre de 2016 
Susana Beltrán García, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si Diplocat té previst 
d’organitzar algun seminari amb un tema principal contrari al dret a 
decidir
314-06948/11

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP C’S

Reg. 40706 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
Diplocat organizó el pasado 18 de octubre en Louvain (Bélgica) un seminario 

sobre «Cataluña: ¿nuevo estado en Europa?». Diplocat no está cumpliendo con las 
funciones encomendadas en sus propios estatutos de mostrar el carácter plural de la 
sociedad catalana a nivel nacional e internacional.

– ¿Tiene Diplocat previsto organizar a lo largo de 2017 algún seminario en Es-
paña o en el extranjero cuyo título y tema principal sea la inexistencia del derecho 
a decidir, la falta de legitimidad democrática del derecho de autodeterminación de 
Cataluña o los ciudadanos no quieren que Cataluña sea un nuevo Estado?

– Si la respuesta es negativa, se solicita indicar cuáles.
– Si la respuesta es negativa, se solicita indicar las razones.

Palacio del Parlamento, 4 de noviembre de 2016 
Susana Beltrán García, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost econòmic del 
seminari «Catalunya: nou estat d’Europa?», organitzat per Diplocat a 
Lovaina
314-06949/11

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP C’S

Reg. 40707 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
Diplocat organizó el pasado 18 de octubre en Louvain (Bélgica) un seminario 

sobre «Cataluña: ¿nuevo estado en Europa?». Diplocat no está cumpliendo con las 
funciones encomendadas en sus propios estatutos de mostrar el carácter plural de la 
sociedad catalana a nivel nacional e internacional.

– ¿Cuál fue el coste económico del seminario por parte de Diplocat?

Palacio del Parlamento, 4 de noviembre de 2016 
Susana Beltrán García, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de les 
ponències i de les dietes dels ponents del seminari «Catalunya: nou 
estat d’Europa?», organitzat per Diplocat a Lovaina
314-06950/11

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP C’S

Reg. 40708 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
Diplocat organizó el pasado 18 de octubre en Louvain (Bélgica) un seminario 

sobre «Cataluña: ¿nuevo estado en Europa?». Diplocat no está cumpliendo con las 
funciones encomendadas en sus propios estatutos de mostrar el carácter plural de la 
sociedad catalana a nivel nacional e internacional.

– ¿Cuál fue el coste de cada ponencia y el coste de las dietas de los ponentes?

Palacio del Parlamento, 4 de noviembre de 2016 
Susana Beltrán García, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost que va 
comportar l’assistència dels membres de Diplocat al seminari 
«Catalunya: nou estat d’Europa?», a Lovaina
314-06951/11

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP C’S

Reg. 40709 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
Diplocat organizó el pasado 18 de octubre en Louvain (Bélgica) un seminario 

sobre «Cataluña: ¿nuevo estado en Europa?». Diplocat no está cumpliendo con las 
funciones encomendadas en sus propios estatutos de mostrar el carácter plural de la 
sociedad catalana a nivel nacional e internacional.

– ¿Cuál fue el coste de los miembros de Diplocat que acudieron al evento, por 
cualquier concepto?

Palacio del Parlamento, 4 de noviembre de 2016 
Susana Beltrán García, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels àpats 
del seminari «Catalunya: nou estat d’Europa?», organitzat per 
Diplocat a Lovaina
314-06952/11

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP C’S

Reg. 40710 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
Diplocat organizó el pasado 18 de octubre en Louvain (Bélgica) un seminario 

sobre «Cataluña: ¿nuevo estado en Europa?». Diplocat no está cumpliendo con las 
funciones encomendadas en sus propios estatutos de mostrar el carácter plural de la 
sociedad catalana a nivel nacional e internacional.

– ¿Cuál fue el coste de almuerzos o análogos que se organizaran en virtud de la 
celebración de este seminario?

Palacio del Parlamento, 4 de noviembre de 2016 
Susana Beltrán García, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’assistents al seminari «Catalunya: nou estat d’Europa?», organitzat 
per Diplocat a Lovaina
314-06953/11

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP C’S

Reg. 40711 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
Diplocat organizó el pasado 18 de octubre en Louvain (Bélgica) un seminario 

sobre «Cataluña: ¿nuevo estado en Europa?». Diplocat no está cumpliendo con las 
funciones encomendadas en sus propios estatutos de mostrar el carácter plural de la 
sociedad catalana a nivel nacional e internacional.

– ¿Cuántas personas asistieron al mencionado seminario sin contar los miembros 
de Diplocat, ponentes y co-organizadores del seminario?

Palacio del Parlamento, 4 de noviembre de 2016 
Susana Beltrán García, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els beneficis que 
han obtingut els ciutadans de Catalunya de la celebració del seminari 
«Catalunya: nou estat d’Europa?», organitzat per Diplocat a Lovaina
314-06954/11

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP C’S

Reg. 40712 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
Diplocat organizó el pasado 18 de octubre en Louvain (Bélgica) un seminario 

sobre «Cataluña: ¿nuevo estado en Europa?». Diplocat no está cumpliendo con las 
funciones encomendadas en sus propios estatutos de mostrar el carácter plural de la 
sociedad catalana a nivel nacional e internacional.

– ¿Cuáles son los beneficios que obtienen los ciudadanos de Cataluña de la cele-
bración del mencionado seminario?

– En particular ¿cuáles son los beneficios que obtienen los ciudadanos de Cata-
luña contrarios al proceso secesionista?

Palacio del Parlamento, 4 de noviembre de 2016 
Susana Beltrán García, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
reclamacions per demora quirúrgica que ha tingut l’Hospital Arnau 
de Vilanova, de Lleida, el 2015
314-06955/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 40733 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quantes reclamacions per la demora quirúrgica ha tingut l’hospital Universita-

ri Arnau de Vilanova de Lleida durant 2015?

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2016 
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes de les 
reclamacions per demora quirúrgica que ha tingut l’Hospital Arnau 
de Vilanova, de Lleida, el 2015
314-06956/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 40734 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines han estat les causes de reclamacions per la demora quirúrgica de l’hos-

pital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida durant 2015?

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2016 
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per 
a donar resposta a les reclamacions per demora quirúrgica que ha 
tingut l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida, el 2015
314-06957/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 40735 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Quines mesures ha dut a terme el Govern per donar resposta a les reclamacions 
per la demora quirúrgica de l’hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida du-
rant 2015?

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2016 
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
reclamacions per demora quirúrgica que ha tingut l’Hospital Arnau 
de Vilanova, de Lleida, del 2011 ençà
314-06958/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 40736 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quantes reclamacions per la demora quirúrgica ha tingut l’hospital Universita-

ri Arnau de Vilanova de Lleida des de 2011?

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2016 
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de les 
reclamacions per demora quirúrgica que ha tingut l’Hospital Arnau 
de Vilanova, de Lleida, del 2011 ençà
314-06959/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 40737 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins han estat els motius de les reclamacions per la demora quirúrgica que ha 

tingut l’hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida des de 2011?

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2016 
Jorge Soler González, diputat GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
queixes per demora quirúrgica que han tingut els hospitals el 2015
314-06960/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 40738 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quantes queixes per la demora quirúrgica han tingut els hospitals Catalans 

l’any 2015?
Es demana informació per cada hospital i servei.

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2016 
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
queixes per motius diferents de la demora quirúrgica que han tingut 
els hospitals el 2015
314-06961/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 40739 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quantes queixes per altres motius han tingut els hospitals catalans l’any 2015?
Es demana informació per cada hospital i servei.

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2016 
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla d’actuació 
amb relació a les reclamacions per demora quirúrgica als hospitals
314-06962/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 40740 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Quin pla o mesures d’actuació té el Govern per millorar els motius pels quals 
es queixen els pacients als hospitals catalans en relació a les reclamacions per de-
mora quirúrgica?

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2016 
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la seva actuació per 
a fer front a les reclamacions per demora quirúrgica als hospitals
314-06963/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 40741 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Què ha fet el Govern per fer front a les reclamacions dels pacients als hospitals 

catalans en relació a la demora quirúrgica?

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2016 
Jorge Soler González, diputat GP C’s

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

3.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre les audiències dels mitjans de comunicació 
públics
322-00087/11

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

Reg. 40674 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciuta-

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre les audiències dels mitjans de comunicació públics catalans.

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP C’s
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre l’atorgament del Premi Nacional de Televisió al 
Club Super3
322-00088/11

ANUNCI: JORDI CUMINAL I ROQUET, DEL GP JS

Reg. 40899 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Jordi Cuminal i Roquet, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta a la vice-
presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Mitjançant el Decret 310/2016, de 2 de novembre, el Govern de la Generalitat 

de Catalunya ha atorgat al Club Super3 de la CCMA el Premi Nacional de Televisió, 
quina valoració en fa d’aquest reconeixement?

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2016
Jordi Cuminal i Roquet, diputat GP JS

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre l’estat de redacció de la proposta del contracte 
programa
322-00089/11

ANUNCI: SERGI SABRIÀ I BENITO, DEL GP JS

Reg. 40900 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.11.2016

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

el que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta a la vicepresi-
denta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Fa set anys que va vèncer el termini del darrer Contracte Programa de la 

CCMA vigent (2006-2009). Tenint en compte que en el Debat de Política General 
d’octubre es va aprovar el compromís d’acordar i aprovar abans de finalitzar aquest 
any un nou Contracte Programa. En quina situació es troba la redacció de la propos-
ta de contracte programa de la CCMA al Govern per tal d’acomplir l’acord assolit 
per aquesta Cambra?

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2016
Sergi Sabrià i Benito, diputat GP JS
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre les mesures per al compliment del criteri setè de 
la Declaració de principis de la professió periodística a Catalunya
322-00090/11

ANUNCI: SERGI SABRIÀ I BENITO, DEL GP JS

Reg. 40901 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.11.2016

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

el que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta a la vicepresi-
denta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Segons el codi deontològic dels periodistes a Catalunya, concretament el setè 

criteri de la Declaració de principis de la professió periodística a Catalunya del Col-
legi de periodistes diu «7. No acceptar mai retribucions o gratificacions de tercers 
per promoure, orientar, influir o haver publicat informacions o opinions. En tot cas, 
no s’ha de simultaniejar l’exercici de l’activitat periodística amb altres activitats pro-
fessionals incompatibles amb la deontologia de la informació, com la publicitat, les 
relacions públiques i les assessories d’imatge, ja sigui en l’àmbit de les institucions 
o organismes públics, com en entitats privades.» Quines mesures prenen per tal que 
això s’acompleixi amb els periodistes de la CCMA?

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2016
Sergi Sabrià i Benito, diputat GP JS

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el desenvolupament del Pla de confluència 
d’informatius de Catalunya Ràdio i Televisió de Catalunya
322-00091/11

ANUNCI: SERGI SABRIÀ I BENITO, DEL GP JS

Reg. 40902 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.11.2016

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

el que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta a la vicepresi-
denta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– En quina situació es troba el desenvolupament del pla de confluència d’infor-

matius de Catalunya Ràdio i Televisió de Catalunya, com evoluciona la seva implan-
tació, quines són les prioritats? Amb quin calendari es treballa? Quin paper hi tenen 
els mitjans digitals de la CCMA?

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2016
Sergi Sabrià i Benito, diputat GP JS
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el calendari de treball amb relació als convenis 
específics de Catalunya Ràdio i Televisió de Catalunya
322-00092/11

ANUNCI: SERGI SABRIÀ I BENITO, DEL GP JS

Reg. 40903 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.11.2016

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

el que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta a la vicepresi-
denta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Catalunya Ràdio actualment no disposa de conveni específic i el de Televisió 

de Catalunya caduca a finals d’aquest any, amb possibilitat de pròrroga. Amb quin 
calendari estan treballant per tal de solucionar aquesta situació?

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2016
Sergi Sabrià i Benito, diputat GP JS

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre les darreres dades d’audiència dels canals de la 
Corporació
322-00093/11

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP SOC

Reg. 41015 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al president del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre les darreres dades d’audiència en els canals de la Corporació Catalana 

de Mitjans Audiovisuals.

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2016
David Pérez Ibáñez, diputat GP SOC
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el contracte programa de la Corporació
322-00094/11

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP SOC

Reg. 41016 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al president del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el contracte programa de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-

suals.

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2016
David Pérez Ibáñez, diputat GP SOC

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la paritat en els programes
323-00063/11

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

Reg. 40675 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciuta-

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la paritat en els programes de Televisió de Catalunya.

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP C’s

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre els programes
323-00064/11

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

Reg. 40676 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciuta-

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

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

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP C’s

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en 
comissió sobre els programes
323-00065/11

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

Reg. 40677 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciuta-

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre els programes de Catalunya Ràdio.

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP C’s

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre els motius i els objectius de la nova estructura de 
Televisió de Catalunya
323-00066/11

ANUNCI: JORDI CUMINAL I ROQUET, DEL GP JS

Reg. 40895 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Jordi Cuminal i Roquet, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, presenta a Jaume 
Peral, director de Televisió de Catalunya la pregunta següent, per tal que li sigui res-
posta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Recentment ens hem assabentat de la nova estructura de Televisió de Catalu-

nya. Quines han estat les motivacions i quins objectius es persegueixen amb aquesta 
nova estructura del mitjà televisió de la CCMA?

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2016
Jordi Cuminal i Roquet, diputat GP JS
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la recuperació del lideratge d’audiència de TV3
323-00067/11

ANUNCI: JORDI CUMINAL I ROQUET, DEL GP JS

Reg. 40896 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Jordi Cuminal i Roquet, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, presenta a Jaume 
Peral, director Televisió de Catalunya la pregunta següent, per tal que li sigui res-
posta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Aquest mes d’octubre, TV3 no ha aconseguit el lideratge (amb un 10,9 de quo-

ta) que havia recuperat el mes de setembre. Quina valoració en fa i quines actua-
cions té previstes a TV3 per recuperar el lideratge al que han d’aspirar els nostres 
mitjans públics?

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2016
Jordi Cuminal i Roquet, diputat GP JS

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en 
comissió sobre les estratègies i els projectes previstos per als 
mitjans digitals de la Corporació
323-00068/11

ANUNCI: JORDI CUMINAL I ROQUET, DEL GP JS

Reg. 40897 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Jordi Cuminal i Roquet, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, presenta a Saül Gor-
dillo, director de Catalunya Ràdio la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Fa uns mesos que el director de Catalunya Ràdio ha assumit la responsabilitat 

també respecte els mitjans digitals de la CCMA. Quina valoració fa actualment i 
quines estratègies i projectes té previst desenvolupar?

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2016
Jordi Cuminal i Roquet, diputat GP JS
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Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en 
comissió sobre la situació, els continguts i les perspectives de 
l’emissora Catalunya Música
323-00069/11

ANUNCI: JORDI CUMINAL I ROQUET, DEL GP JS

Reg. 40898 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Jordi Cuminal i Roquet, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, presenta a Saül Gor-
dillo, director de Catalunya Ràdio la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– L’emissora Catalunya Música ha celebrat recentment el seu trentè aniversari. 

Quina és la situació actual de l’emissora i els seus continguts, i quines perspectives 
immediates i de futur té previst per Catalunya Música?

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2016
Jordi Cuminal i Roquet, diputat GP JS

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre els criteris per a recuperar antics professionals 
i col·laboradors de Televisió de Catalunya que participen en un nou 
programa d’entrevistes en profunditat
323-00070/11

ANUNCI: SERGI SABRIÀ I BENITO, DEL GP JS

Reg. 40904 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.11.2016

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

el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, presenta a Jaume Peral, 
director de Televisió de Catalunya la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Actualment tenim en graella un programa que recupera antics treballadors/

col·laboradors de la Televisió de Catalunya per plantejar un format d’entrevista en 
profunditat diferent. Quins criteris s’estan seguint per «recuperar» aquests profes-
sionals tenint en compte que de cinc programes cinc han estat homes? Es preveuen 
altres formes de col·laboració com aquesta?

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2016
Sergi Sabrià i Benito, diputat GP JS
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el pla d’igualtat
323-00071/11

ANUNCI: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CSP

Reg. 40936 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.11.2016

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

d’acord amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, presenta a 
Jaume Peral, director de TV3, la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el pla d’igualtat de TVC.

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2016
Marta Ribas Frias, diputada GP CSP

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre els darrers nomenaments de càrrecs
323-00072/11

ANUNCI: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CSP

Reg. 40937 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.11.2016

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

d’acord amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, presenta a 
Jaume Peral, director de TV3, la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre els darrers nomenaments de càrrecs a TVC.

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2016
Marta Ribas Frias, diputada GP CSP

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre els darrers nomenaments de càrrecs directius
323-00073/11

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

DEL GP CUP-CC

Reg. 41010 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Albert Botran i Pahissa, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord 
amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, presenten a Jaume 
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Peral, director de TV3, la pregunta següent, per tal que els sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Sobre els darrers nomenaments de càrrecs directius de TV3.

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Albert Botran i Pahissa, portaveu adjunt, 

GP CUP-CC 

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en 
comissió sobre l’ús de les xarxes socials als mitjans de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
323-00074/11

ANUNCI: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL GP PPC

Reg. 41012 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup Parlamentari del Partit Popu-

lar de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Par-
lament, presenta a Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre l’ús de les xarxes socials als mitjans de la Corporació Catalana de Mit-

jans Audivisuals.

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2016
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt GP PPC

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la veracitat de les informacions i les opinions 
expressades amb relació a la informació a Televisió de Catalunya
323-00075/11

ANUNCI: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL GP PPC

Reg. 41013 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup Parlamentari del Partit Po-

pular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 192 del Reglament del 
Parlament, presenta a Jaume Peral, director de Televisió de Catalunya la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la veracitat de les informacions i les opinions expressades en relació a la 

informació a Televisió de Catalunya.

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2016
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt GP PPC


	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 l’actuació dels Mossos d’Esquadra
	310-00128/11
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la infància
	310-00129/11
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els compromisos adquirits pel conseller de Salut
	310-00130/11
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les oficines liquidadores
	310-00131/11
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la reforma fiscal necessària per a finançar les polítiques d’emergència social
	310-00132/11
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els nous plans i programes d’ocupació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
	310-00133/11
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la prescripció dels delictes sexuals contra menors
	310-00134/11
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els Jocs Mediterranis 2017 de Tarragona
	310-00135/11
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Consorci per a la Normalització Lingüística
	310-00136/11
	Substanciació

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la no assistència dels membres del Govern a les reunions dels òrgans de col·laboració interautonòmics i amb l’Estat
	317-00086/11
	Substanciació

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre el compliment del punt vuitè de la Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’inici del procés polític a Catalunya
	317-00087/11
	Substanciació

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la no assistència a la conferència de presidents autonòmics
	317-00088/11
	Substanciació

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la renda garantida de ciutadania
	317-00089/11
	Substanciació

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la posició del Govern amb relació a la determinació mostrada els dos darrers anys per milers de catalans en contraposició a l’actuació del Govern espanyol
	317-00090/11
	Substanciació

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre l’opinió que ha expressat en el sentit que la nova presidència dels Estats Units obrirà una època complicada i plena d’incerteses
	317-00091/11
	Substanciació


	1.25.15. Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes del Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència amb el Ministeri d’Afers Exteriors, l’ambaixada o els consolats d’Espanya a França per a interessar-se per l’estat
	314-05601/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes del Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència amb el Ministeri d’Afers Exteriors, l’ambaixada o els consolats d’Espanya a Turquia per a interessar-se per l’esta
	314-05602/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració dels anys de gestió local de l’Escola Intermunicipal del Penedès
	314-05618/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el comunicat de la Mancomunitat de Municipis de l’Alt Penedès al Govern per a cedir l’Escola Intermunicipal del Penedès a la Generalitat
	314-05619/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les converses entre la Mancomunitat de Municipis de l’Alt Penedès i el Govern per a canviar la titularitat de l’Escola Intermunicipal del Penedès
	314-05620/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la promoció del Pacte nacional de les tecnologies de la informació i la comunicació
	314-05628/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els participants en l’elaboració del Pacte nacional de les tecnologies de la informació i la comunicació
	314-05629/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aprovació del Pacte nacional de les tecnologies de la informació i la comunicació
	314-05630/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost previst per a impulsar el Pacte nacional de les tecnologies de la informació i la comunicació
	314-05631/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions i els programes previstos per a impulsar el Pacte nacional de les tecnologies de la informació i la comunicació
	314-05632/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les contractacions externes previstes per al desenvolupament del Pacte nacional de les tecnologies de la informació i la comunicació
	314-05633/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació dels grups parlamentaris en l’elaboració del Pacte nacional de les tecnologies de la informació i la comunicació
	314-05634/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un estudi de l’acceptació de la implantació d’un model d’ensenyament bilingüe
	314-05662/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contractació per concurs públic dels serveis ferroviaris de Rodalies de Catalunya
	314-05668/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’activitat i els resultats de l’empresa FGC Mobilitat del 2006 al 2014
	314-05670/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el balanç d’ingressos i despeses resultant de la creació, el funcionament i la liquidació de l’empresa FGC Mobilitat
	314-05671/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels tràmits duts a terme per l’empresa FGC Mobilitat per a poder prestar serveis com a operador ferroviari
	314-05672/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els serveis ferroviaris prestats per l’empresa FGC Mobilitat
	314-05673/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el personal al servei de l’empresa FGC Mobilitat del 2006 al 2014
	314-05674/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el resultat econòmic dels serveis ferroviaris prestats per l’empresa FGC Mobilitat
	314-05675/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de sol·licitud dels permisos perquè els dos nous trens de la línia de Lleida a la Pobla de Segur poguessin operar a la xarxa ferroviària d’interès general de l’Estat
	314-05677/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de mossos d’esquadra de la demarcació de Lleida que es desplacen a l’estiu a Barcelona per donar suport a la lluita contra la venda ambulant il·legal
	314-05686/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals els mossos d’esquadra de la demarcació de Lleida donen suport a l’estiu a la lluita contra la venda ambulant il·legal a Barcelona
	314-05687/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectius dels mossos d’esquadra presents a la demarcació de Lleida a l’estiu
	314-05688/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de la seguretat a la demarcació de Lleida a l’estiu amb la disminució d’efectius de mossos d’esquadra
	314-05689/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les hores extra dels mossos d’esquadra de la demarcació de Lleida destinats a l’estiu a Barcelona
	314-05690/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de mossos d’esquadra de la demarcació de Tarragona que es desplacen a l’estiu a Barcelona per donar suport a la lluita contra la venda ambulant il·legal
	314-05691/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals els mossos d’esquadra de la demarcació de Tarragona donen suport a l’estiu a la lluita contra la venda ambulant il·legal a Barcelona
	314-05692/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectius dels mossos d’esquadra presents a la demarcació de Tarragona a l’estiu
	314-05693/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les presumptes irregularitats en el concurs oposició per a l’accés a la categoria de bomber de l’escala bàsica
	314-06006/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol seguit pels Mossos d’Esquadra en el desnonament d’una família amb menors a Barcelona el 14 de setembre de 2016
	314-06052/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació dels antiavalots dels Mossos d’Esquadra en el desnonament d’una família amb menors a Barcelona el 14 de setembre de 2016
	314-06053/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió dels protocols d’actuació dels Mossos d’Esquadra en els casos de desnonaments de famílies amb menors
	314-06054/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incorporació d’una enquesta relativa al debat de la qüestió de confiança al Pla per al 2016 dels estudis electorals, de valoració de líders i postelectorals del Centre d’Estudis d’Opinió
	314-06064/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la raó de la modificació del Pla per al 2016 dels estudis electorals, de valoració de líders i postelectorals del Centre d’Estudis d’Opinió publicada
	314-06065/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els arguments tècnics que justifiquen la decisió del Centre d’Estudis d’Opinió de no fer l’enquesta sobre el debat de política general del 2016
	314-06066/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el replantejament de la decisió del Centre d’Estudis d’Opinió de no fer l’enquesta sobre el debat de política general del 2016
	314-06067/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de creació del document nacional d’identitat català
	314-06142/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del projecte de creació del document nacional d’identitat català
	314-06143/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida pressupostària a la qual es va adjudicar el cost del projecte de creació del document nacional d’identitat català
	314-06144/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable polític de l’elaboració d’un document nacional d’identitat català
	314-06167/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’acord de govern que recull la decisió d’elaborar un document nacional d’identitat català
	314-06168/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la normativa legal en què basa l’elaboració d’un document nacional d’identitat
	314-06169/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què ha ordenat l’elaboració d’un document nacional d’identitat català
	314-06170/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la unitat administrativa que té l’encàrrec d’elaborar el document nacional d’identitat català
	314-06171/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’organisme que gestionarà l’expedició del document nacional d’identitat català
	314-06172/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’elaboració del document nacional d’identitat català
	314-06173/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida pressupostària a la qual s’imputa l’elaboració del document nacional d’identitat català
	314-06174/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’empresa o l’ens encarregat d’elaborar el document nacional d’identitat català
	314-06175/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a atorgar el document nacional d’identitat català
	314-06176/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució del document nacional d’identitat català als titulars
	314-06177/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de fer una campanya informativa amb relació al document nacional d’identitat català
	314-06178/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre quan estarà enllestit el document nacional d’identitat català
	314-06179/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les bases de dades que s’usen per a elaborar el document nacional d’identitat català
	314-06180/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit 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
	314-06181/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aplicacions del document nacional d’identitat català
	314-06182/11
	Resposta del Govern

	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
	Resposta del Govern

	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
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la necessitat d’un carnet d’identitat català
	314-06518/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del desenvolupament del carnet d’identitat català
	314-06519/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost total de la posada en funcionament del carnet d’identitat català
	314-06520/11
	Resposta del Govern

	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
	Resposta del Govern

	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
	Resposta del Govern

	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
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació entre els beneficis i els costos del carnet d’identitat català
	314-06530/11
	Resposta del Govern
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	3.25.05. Preguntes orals en el Ple
	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’actuació dels Mossos d’Esquadra
	310-00128/11
	Anunci: Mireia Boya e Busquet, del GP CUP-CC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la infància
	310-00129/11
	Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els compromisos adquirits pel conseller de Salut
	310-00130/11
	Anunci: Eva Granados Galiano, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les oficines liquidadores
	310-00131/11
	Anunci: Eva Granados Galiano, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la reforma fiscal necessària per a finançar les polítiques d’emergència social
	310-00132/11
	Anunci: Joan Coscubiela Conesa, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els nous plans i programes d’ocupació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
	310-00133/11
	Anunci: Marta Rovira i Vergés, del GP JS

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la prescripció dels delictes sexuals contra menors
	310-00134/11
	Anunci: Marta Rovira i Vergés, del GP JS

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els Jocs Mediterranis 2017 de Tarragona
	310-00135/11
	Anunci: Marta Rovira i Vergés, del GP JS

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Consorci per a la Normalització Lingüística
	310-00136/11
	Anunci: Josep Enric Millo i Rocher, del GP PPC

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	317-00086/11
	Anunci: Inés Arrimadas García, del GP C’s

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social
	317-00087/11
	Anunci: Mireia Boya e Busquet, del GP CUP-CC

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	317-00088/11
	Anunci: Eva Granados Galiano, del GP SOC

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	317-00089/11
	Anunci: Josep Lluís Franco Rabell, del GP CSP

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
	317-00090/11
	Anunci: Jordi Turull i Negre, del GP JS

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	317-00091/11
	Anunci: Xavier García Albiol, del GP PPC


	3.25.10. Preguntes orals en comissió
	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la demora en el pagament de les prestacions de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, a la província de Girona
	311-00384/11
	Anunci: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la demora en el pagament de les prestacions de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, a la província de Barcelona
	311-00385/11
	Anunci: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la demora en el pagament de les prestacions de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, a la província de Lleida
	311-00386/11
	Anunci: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la demora en el pagament de les prestacions de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, a la província de Tarragona
	311-00387/11
	Anunci: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la demora en el pagament de la teleassistència a la província de Girona
	311-00388/11
	Anunci: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la demora en el pagament de la teleassistència a la província de Barcelona
	311-00389/11
	Anunci: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la demora en el pagament de la teleassistència a la província de Tarragona
	311-00390/11
	Anunci: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la demora en el pagament de la teleassistència a la província de Lleida
	311-00391/11
	Anunci: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals no paga en temps real la provisió dels serveis de teleassistència
	311-00392/11
	Anunci: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el calendari previst per al pagament dels serveis de teleassistència
	311-00393/11
	Anunci: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost de la falca publicitària relativa als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat inserida en el programa El balcó de la Cadena Ser el 17 d’octubre de 2016
	311-00406/11
	Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de mitjans de comunicació en què s’ha inserit la falca publicitària relativa als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat
	311-00407/11
	Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la freqüència amb què s’ha emès la falca publicitària relativa als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat en el programa El balcó de la Cadena Ser
	311-00408/11
	Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la freqüència amb què s’ha emès la falca publicitària relativa als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat en els mitjans de comunicació catalans
	311-00409/11
	Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la finalitat informativa de la falca publicitària relativa als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat
	311-00410/11
	Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el preu de la campanya informativa de la falca publicitària relativa als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat
	311-00411/11
	Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’aportació als ciutadans de la falca publicitària relativa als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat
	311-00412/11
	Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la justificació del cost de la falca publicitària relativa als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat amb relació al servei que es dóna als ciutadans
	311-00413/11
	Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si l’emissió de falques publicitàries com l’emesa en el programa El balcó de la Cadena Ser reflecteix la pluralitat
	311-00414/11
	Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el futur dels bous salvatges de l’illa dels Bous
	311-00415/11
	Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el manteniment o el trasllat dels bous salvatges de l’illa dels Bous
	311-00416/11
	Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la necessitat de sacrificar els bous salvatges de l’illa dels Bous si s’opta per traslladar-los
	311-00417/11
	Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades per a minimitzar l’estat d’inanició i insalubritat dels bous salvatges de l’illa dels Bous
	311-00418/11
	Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes per al 2017 amb relació als bous salvatges de l’illa dels Bous
	311-00419/11
	Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’ens que s’encarregarà del manteniment dels bous salvatges de l’illa dels Bous si s’opta per deixar-los-hi
	311-00420/11
	Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el paper del Cos d’Agents Rurals amb relació als bous salvatges de l’illa dels Bous
	311-00421/11
	Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el calendari previst pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per a acabar de pagar la subvenció atorgada per a accions d’intermediació laboral
	311-00422/11
	Anunci: Joan García González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’evolució de la intenció de comprar l’Hospital General de Catalunya
	311-00423/11
	Anunci: Marta Ribas Frías, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la valoració econòmica que ha fet per a comprar l’Hospital General de Catalunya
	311-00424/11
	Anunci: Marta Ribas Frías, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els criteris per a prioritzar inversions en centres hospitalaris del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre
	311-00425/11
	Anunci: Marta Ribas Frías, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la publicació i l’entrada en vigor de la modificació de l’Ordre BSF/130/2014, sobre la quantitat mínima garantida per a les despeses personals en les prestacions de serveis no gratuïtes
	311-00426/11
	Anunci: Marta Ribas Frías, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la confirmació de la notícia relativa a la denúncia dels dos convenis en vigor amb els registradors de la propietat
	311-00427/11
	Anunci: Alícia Romero Llano, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les reunions amb els representants dels treballadors de les oficines liquidadores
	311-00428/11
	Anunci: Alícia Romero Llano, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el Pla de desplegament de l’Agència Tributària de Catalunya
	311-00429/11
	Anunci: Alícia Romero Llano, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’assumpció de les tasques de gravació i digitalització de la documentació per l’Agència Tributària de Catalunya
	311-00430/11
	Anunci: Alícia Romero Llano, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si té els recursos necessaris per a assumir la gestió dels impostos cedits
	311-00431/11
	Anunci: Alícia Romero Llano, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la capacitat que té l’Agència Tributària de Catalunya d’assumir la gestió integral de les tasques encomanades als registradors de la propietat
	311-00432/11
	Anunci: Alícia Romero Llano, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost de l’anunci de La Vanguardia amb relació als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat
	311-00433/11
	Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de dies que va publicar a La Vanguardia l’anunci relatiu als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat
	311-00434/11
	Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els mitjans de comunicació escrits que han publicat l’anunci relatiu als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat
	311-00435/11
	Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de dies que ha sortit publicat l’anunci relatiu als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat en altres mitjans de comunicació
	311-00436/11
	Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost de publicar l’anunci relatiu als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat en altres mitjans de comunicació
	311-00437/11
	Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la finalitat de la campanya publicitària relativa als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat
	311-00438/11
	Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la informació que aporta als ciutadans la campanya publicitària relativa als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat
	311-00439/11
	Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost total de la campanya informativa relativa als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat
	311-00440/11
	Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la justificació de la relació cost-benefici per als ciutadans de la campanya publicitària relativa als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat
	311-00441/11
	Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el reflex de la pluralitat en la campanya publicitària relativa als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat
	311-00442/11
	Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els mecanismes d’avís existents en cas de creixement del cabal del darrer tram de la Tordera
	311-00443/11
	Anunci: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’existència d’un pla d’emergència i evacuació en cas de creixement del cabal del darrer tram de la Tordera
	311-00444/11
	Anunci: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la coordinació de les unitats d’emergència en cas d’activació d’un pla d’emergència i evacuació
	311-00445/11
	Anunci: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’ús del servei Meteocat com a mecanisme d’avís en casos de risc d’inundació per pluges torrencials
	311-00446/11
	Anunci: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la realització d’estudis d’inundació al darrer tram de la Tordera i l’adequació als usos derivats del projecte de regularització d’alguns càmpings de Blanes (Selva)
	311-00447/11
	Anunci: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’elaboració d’un estudi d’inundació al darrer tram de la Tordera que reguli l’ús de cada espai en funció del retorn i la freqüència del creixement del riu
	311-00448/11
	Anunci: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el brot de legionel·losi de l’octubre del 2016
	311-00457/11
	Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els casos de legionel·losi del 2016
	311-00458/11
	Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a fer front al brot de legionel·losi de l’octubre del 2016
	311-00459/11
	Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el protocol adoptat per a fer front al brot de legionel·losi de l’octubre del 2016
	311-00460/11
	Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a prevenir l’aparició de nous casos de legionel·losi
	311-00461/11
	Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la confirmació de la notícia relativa a la denúncia dels dos convenis en vigor amb els registradors de la propietat
	314-06849/11
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb els representants dels treballadors de les oficines liquidadores
	314-06850/11
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Pla de desplegament de l’Agència Tributària de Catalunya
	314-06851/11
	Formulació: Alícia Romero Llano, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assumpció de les tasques de gravació i digitalització de la documentació per l’Agència Tributària de Catalunya
	314-06852/11
	Formulació: Alícia Romero Llano, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si té els recursos necessaris per a assumir la gestió dels impostos cedits
	314-06853/11
	Formulació: Alícia Romero Llano, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la capacitat que té l’Agència Tributària de Catalunya d’assumir la gestió integral de les tasques encomanades als registradors de la propietat
	314-06854/11
	Formulació: Alícia Romero Llano, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’anunci de La Vanguardia amb relació als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat
	314-06855/11
	Formulació: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dies que va publicar a La Vanguardia l’anunci relatiu als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat
	314-06856/11
	Formulació: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mitjans de comunicació escrits que han publicat l’anunci relatiu als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat
	314-06857/11
	Formulació: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dies que ha sortit publicat l’anunci relatiu als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat en altres mitjans de comunicació
	314-06858/11
	Formulació: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de publicar l’anunci relatiu als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat en altres mitjans de comunicació
	314-06859/11
	Formulació: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la finalitat de la campanya publicitària relativa als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat
	314-06860/11
	Formulació: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació que aporta als ciutadans la campanya publicitària relativa als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat
	314-06861/11
	Formulació: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost total de la campanya informativa relativa als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat
	314-06862/11
	Formulació: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de la relació cost-benefici per als ciutadans de la campanya publicitària relativa als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat
	314-06863/11
	Formulació: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reflex de la pluralitat en la campanya publicitària relativa als beneficis de l’aeroport de Barcelona - el Prat
	314-06864/11
	Formulació: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes d’avís existents en cas de creixement del cabal del darrer tram de la Tordera
	314-06865/11
	Formulació: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un pla d’emergència i evacuació en cas de creixement del cabal del darrer tram de la Tordera
	314-06866/11
	Formulació: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació de les unitats d’emergència en cas d’activació d’un pla d’emergència i evacuació
	314-06867/11
	Formulació: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes d’actuació i el temps de resposta entre l’avís d’emergència i l’activació del pla d’evacuació en cas de creixement del cabal del darrer tram de la Tordera
	314-06868/11
	Formulació: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús del servei Meteocat com a mecanisme d’avís en casos de risc d’inundació per pluges torrencials
	314-06869/11
	Formulació: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la realització d’estudis d’inundació al darrer tram de la Tordera i l’adequació als usos derivats de projecte de regularització d’alguns càmpings de Blanes (Selva)
	314-06870/11
	Formulació: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de protecció previstes per a garantir els usos d’alguns càmpings a Blanes (Selva) amb el risc d’inundació del darrer tram de la Tordera
	314-06871/11
	Formulació: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació de les mesures de protecció i regulació d’alguns càmpings de Blanes (Selva) en altres superfícies inundables amb usos consolidats com les del tram baix de la Tordera
	314-06872/11
	Formulació: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un estudi d’inundació al darrer tram de la Tordera que reguli l’ús de cada espai en funció del retorn i freqüència del creixement del riu
	314-06873/11
	Formulació: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les institucions fineses que van convidar el conseller d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència a fer una conferència el 26 d’octubre de 2016
	314-06874/11
	Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la persona que va presentar el conseller d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència en la seva conferència a Finlàndia el 26 d’octubre de 2016
	314-06875/11
	Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda pública i les reunions del conseller d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència durant la seva estada a Finlàndia per a fer una conferència el 26 d’octubre de 2016
	314-06876/11
	Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la resolució de l’expedient incoat a l’empresa Hispano Igualadina, del grup Monbus, per les modificacions en el quadre de marxes que van provocar retards al servei de la línia Vilafranca-Barcelona
	314-06877/11
	Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els feminicidis o assassinats masclistes de dones
	314-06878/11
	Formulació: Mireia Boya e Busquet, juntament amb una altra diputada del GP CUP-CC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a millorar la situació dels menors addictes a la cola
	314-06879/11
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions de seguiment i control dels menors addictes a la cola
	314-06880/11
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a evitar que els menors addictes a la cola fugin dels centres tutelars
	314-06881/11
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per les quals les actuacions per a evitar que els menors addictes a la cola fugin dels centres tutelars no han funcionat
	314-06882/11
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comissió de delictes per part de menors tutelats
	314-06883/11
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comissió de delictes per part de menors no tutelats
	314-06884/11
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posada en marxa d’un centre pilot per a atendre els menors addictes a la cola
	314-06885/11
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posada en marxa de programes d’acompanyament per a la integració social dels menors addictes a la cola
	314-06886/11
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà d’espera per a una reconstrucció mamària després d’una mastectomia
	314-06887/11
	Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps màxim d’espera per a una reconstrucció mamària després d’una mastectomia
	314-06888/11
	Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’hospital que té el temps mínim d’espera per a una reconstrucció mamària després d’una mastectomia
	314-06889/11
	Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reconstruccions mamàries fetes els darrers cinc anys
	314-06890/11
	Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els especialistes que fan les reconstruccions mamàries després d’una mastectomia
	314-06891/11
	Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reclamacions pel temps d’espera per a una reconstrucció mamària després d’una mastectomia
	314-06892/11
	Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les convocatòries dels concursos per al subministrament de material de protecció als hospitals
	314-06893/11
	Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció de l’Escola Pinyana de Lleida (Segrià)
	314-06894/11
	Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat del projecte de construcció de l’Escola Pinyana de Lleida (Segrià)
	314-06895/11
	Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data d’inauguració de l’Escola Pinyana de Lleida (Segrià)
	314-06896/11
	Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació dels alumnes de l’Escola Pinyana de Lleida (Segrià)
	314-06897/11
	Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de mòduls prefabricats a l’Escola Pinyana de Lleida (Segrià)
	314-06898/11
	Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de morts per accident de tractor el 2016
	314-06899/11
	Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de morts per accident de tractor els darrers cinc anys
	314-06900/11
	Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol per a evitar les morts per accident de tractor
	314-06901/11
	Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis fets amb relació als morts per accident de tractor
	314-06902/11
	Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a inaugurar una residència geriàtrica al barri de Balàfia, de Lleida (Segrià)
	314-06903/11
	Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el retard en el lliurament de l’obra d’una residència geriàtrica al barri de Balàfia, de Lleida (Segrià)
	314-06904/11
	Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el possible sobrecost de les obres d’una residència geriàtrica al barri de Balàfia, de Lleida (Segrià)
	314-06905/11
	Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’empreses que s’han presentat al concurs d’adjudicació del subministrament de mobiliari de la residència geriàtrica al barri de Balàfia, de Lleida (Segrià)
	314-06906/11
	Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places públiques geriàtriques de Lleida (Segrià)
	314-06907/11
	Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els casos de parotiditis infecciosa a la Universitat Politècnica de Catalunya el 2016
	314-06908/11
	Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’algun pla per a prevenir nous casos de parotiditis infecciosa
	314-06909/11
	Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cas d’un pacient del CAP Breda que va haver d’esperar més de trenta hores per a ésser atès d’urgència al domicili
	314-06910/11
	Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a evitar casos com el del pacient del CAP Breda que va haver d’esperar més de trenta hores per a ésser atès d’urgència al domicili
	314-06911/11
	Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de queixes presentades per retard d’assistència
	314-06912/11
	Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de queixes rebudes pel CAP Breda per retard en l’assistència
	314-06913/11
	Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de visites gestionades per telèfon sense anar al domicili del pacient
	314-06914/11
	Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la cobertura de les jubilacions del CAP Breda
	314-06915/11
	Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les queixes veïnals per a restituir el tercer metge de família al CAP Breda el 2016
	314-06916/11
	Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors que cobreixen una plaça vacant de manera parcial
	314-06917/11
	Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places sanitàries que es cobreixen de manera parcial
	314-06918/11
	Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de la creació de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya
	314-06919/11
	Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de la constitució de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya
	314-06920/11
	Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de vegades que s’ha reunit la Taula Nacional de la Infància de Catalunya
	314-06921/11
	Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els membres de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya
	314-06922/11
	Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els informes emesos per la Taula Nacional de la Infància de Catalunya
	314-06923/11
	Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conclusions i les propostes presentades per la Taula de la Infància de Catalunya
	314-06924/11
	Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reunions entre la Taula Nacional de la Infància de Catalunya i la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies
	314-06925/11
	Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el resultat de les reunions de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya i la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies
	314-06926/11
	Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la constitució i les activitats de la Comissió Tècnica de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya
	314-06927/11
	Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les taules territorials d’infància
	314-06928/11
	Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les taules locals d’infància
	314-06929/11
	Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps de vigència de la composició del Ple de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya
	314-06930/11
	Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la remuneració dels membres del Ple de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya
	314-06931/11
	Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals l’Agència Catalana de l’Aigua no ha respost al requeriment judicial dels familiars de les víctimes de les inundacions d’Agramunt (Urgell)
	314-06932/11
	Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals l’Agència Catalana de l’Aigua no ha respost sobre les dades de previsió d’inundacions a l’Urgell per al 2 i el 3 de novembre de 2015
	314-06933/11
	Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals l’Agència Catalana de l’Aigua no ha respost sobre si la zona d’Agramunt (Urgell) està catalogada com a zona de risc d’inundacions
	314-06934/11
	Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals l’Agència Catalana de l’Aigua no ha respost sobre l’existència d’algun expedient o requeriment relatiu a la Residència Ribera del Sió, d’Agramunt (Urgell), per risc d’inundacions
	314-06935/11
	Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures impulsades per a evitar danys personals i materials per inundacions en zones inundables
	314-06936/11
	Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha posat en contacte amb les famílies de les víctimes de les inundacions d’Agramunt (Urgell) del 2 i el 3 de novembre de 2015
	314-06937/11
	Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis en el protocol per a atendre les persones amb fatiga crònica
	314-06938/11
	Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les unitats especialitzades i multidisciplinàries per a atendre els malalts de síndrome de sensibilització central, fibromiàlgia, fatiga crònica i sensibilitat química múltiple
	314-06939/11
	Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de la Unitat de Fatiga Crònica de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau per a trametre una pacient al seu metge de família
	314-06940/11
	Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’unitats especialitzades i multidisciplinàries per a atendre els malalts de síndrome de sensibilització central, fibromiàlgia, fatiga crònica i sensibilitat química múltiple
	314-06941/11
	Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients que atenen cada any les unitats especialitzades i multidisciplinàries per a la síndrome de sensibilització central, la fibromiàlgia, la fatiga crònica i la sensibilitat química múltiple
	314-06942/11
	Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els professionals de les unitats especialitzades i multidisciplinàries per a atendre els malalts de síndrome de sensibilització central, fibromiàlgia, fatiga crònica i sensibilitat química múltiple
	314-06943/11
	Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els actors implicats en el procés electoral del Marroc amb què s’ha reunit Diplocat
	314-06944/11
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions de Diplocat amb representants del Govern del Marroc
	314-06945/11
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació al Govern d’Espanya de la missió d’observació electoral que Diplocat ha fet al Marroc
	314-06946/11
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ponents que van participar en el seminari «Catalunya: nou estat d’Europa?», organitzat per Diplocat a Lovaina
	314-06947/11
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si Diplocat té previst d’organitzar algun seminari amb un tema principal contrari al dret a decidir
	314-06948/11
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost econòmic del seminari «Catalunya: nou estat d’Europa?», organitzat per Diplocat a Lovaina
	314-06949/11
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de les ponències i de les dietes dels ponents del seminari «Catalunya: nou estat d’Europa?», organitzat per Diplocat a Lovaina
	314-06950/11
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost que va comportar l’assistència dels membres de Diplocat al seminari «Catalunya: nou estat d’Europa?», a Lovaina
	314-06951/11
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels àpats del seminari «Catalunya: nou estat d’Europa?», organitzat per Diplocat a Lovaina
	314-06952/11
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’assistents al seminari «Catalunya: nou estat d’Europa?», organitzat per Diplocat a Lovaina
	314-06953/11
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els beneficis que han obtingut els ciutadans de Catalunya de la celebració del seminari «Catalunya: nou estat d’Europa?», organitzat per Diplocat a Lovaina
	314-06954/11
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reclamacions per demora quirúrgica que ha tingut l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida, el 2015
	314-06955/11
	Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s
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