BUTLLETÍ OFICIAL
DEL PARL AMENT DE CATALUNYA
XI legislatura · quart període · número 320 · divendres 3 de febrer de 2017

TAU L A D E C O N T I N G U T
1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació
1.25. Preguntes al Govern
1.25.15. Preguntes per escrit
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de l’arrendament d’unes
parcel·les al voltant de l’Institut Vilamajor, de Sant Pere de Vilamajor (Vallès Oriental)
314-06541/11
Resposta del Govern

15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’Escola Pau Casals, del Vendrell
(Baix Penedès)
314-06702/11
Resposta del Govern

15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’Escola Marta Mata, del Vendrell
(Baix Penedès)
314-06703/11
Resposta del Govern

17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’Escola Garbí, del Vendrell (Baix
Penedès)
314-06704/11
Resposta del Govern

17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’Escola Mossèn Jacint Verdaguer,
de Calafell (Baix Penedès)
314-06705/11
Resposta del Govern

17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’Escola Santa Creu, de Calafell
(Baix Penedès)
314-06706/11
Resposta del Govern

18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de punts de càrrega que
el Pla estratègic per al desplegament d’infraestructura de recàrrega per al vehicle
elèctric a Catalunya 2016-2019 preveu de crear cada any
314-06731/11
Resposta del Govern

18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de punts de càrrega
lenta que el Pla estratègic per al desplegament d’infraestructura de recàrrega per
al vehicle elèctric a Catalunya 2016-2019 preveu de crear cada any
314-06732/11
Resposta del Govern

20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de punts de càrrega semiràpida que el Pla estratègic per al desplegament d’infraestructura de recàrrega
per al vehicle elèctric a Catalunya 2016-2019 preveu de crear cada any
314-06733/11
Resposta del Govern

20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de punts de càrrega ràpida que el Pla estratègic per al desplegament d’infraestructura de recàrrega per al
vehicle elèctric a Catalunya 2016-2019 preveu de crear cada any
314-06734/11
Resposta del Govern
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la creació dels punts
de càrrega previstos en el Pla estratègic per al desplegament d’infraestructura de
recàrrega per al vehicle elèctric a Catalunya 2016-2019
314-06735/11
Resposta del Govern

20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost que tindrà per als usuaris
la creació dels punts de càrrega previstos en el Pla estratègic per al desplegament
d’infraestructura de recàrrega per al vehicle elèctric a Catalunya 2016-2019
314-06736/11
Resposta del Govern

21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat que els punts gratuïts
per a carregar els vehicles elèctrics es converteixin en punts de pagament
314-06737/11
Resposta del Govern

21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la regulació i el càlcul de les tarifes
dels punts de pagament per a carregar els vehicles elèctrics
314-06738/11
Resposta del Govern

21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ens públics i privats que participen en la Taula Estratègica per al Desplegament de la Infraestructura de Recàrrega
per als Vehicles Elèctrics a Catalunya
314-06739/11
Resposta del Govern

21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el funcionament i l’organització de
la Taula Estratègica per al Desplegament de la Infraestructura de Recàrrega per als
Vehicles Elèctrics a Catalunya
314-06740/11
Resposta del Govern

24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els requisits per a formar part de
la Taula Estratègica per al Desplegament de la Infraestructura de Recàrrega per als
Vehicles Elèctrics a Catalunya
314-06741/11
Resposta del Govern

24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions fetes per la Taula Estratègica per al Desplegament de la Infraestructura de Recàrrega per als Vehicles
Elèctrics a Catalunya
314-06742/11
Resposta del Govern

24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import mitjà de les beques universitàries
314-06762/11
Resposta del Govern

24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de beques concedides
del 2011 ençà
314-06763/11
Resposta del Govern

26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de facultats de medicina
314-06764/11
Resposta del Govern

26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes matriculats
per any a les facultats de medicina
314-06765/11
Resposta del Govern

27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de facultats de medicina privades
314-06766/11
Resposta del Govern

27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’algun estudi sobre la
necessitat de metges en el futur
314-06767/11
Resposta del Govern
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els tribunals constituïts a les universitats catalanes dins el Pla Serra Húnter
314-06768/11
Resposta del Govern

27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels tribunals constituïts a
les universitats catalanes dins el Pla Serra Húnter
314-06769/11
Resposta del Govern

30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la composició dels tribunals constituïts a les universitats catalanes dins el Pla Serra Húnter
314-06770/11
Resposta del Govern

30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la composició amb membres titulars dels tribunals constituïts a les universitats catalanes dins el Pla Serra Húnter
314-06771/11
Resposta del Govern

30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la composició amb membres suplents dels tribunals constituïts a les universitats catalanes dins el Pla Serra Húnter
314-06772/11
Resposta del Govern

30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el viatge del conseller d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència a l’Argentina
314-06801/11
Resposta del Govern

31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el viatge del conseller d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència a Finlàndia
314-06802/11
Resposta del Govern

31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els programes i les beques del sistema d’universitats i recerca i llur dotació del 2010 ençà
314-06807/11
Resposta del Govern

31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de vehicles elèctrics que
s’han venut del 2010 ençà
314-06843/11
Resposta del Govern

32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els beneficis fiscals per als particulars per la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics
314-06847/11
Resposta del Govern

33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els beneficis fiscals per a les empreses per la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics
314-06848/11
Resposta del Govern

33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de la Resolució
868/X, sobre la revisió del conveni signat entre l’Autoritat Portuària de Barcelona i
la Guàrdia Civil i sobre les competències de la policia portuària
314-07170/11
Resposta del Govern

34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’inici de les converses amb el Govern de l’Estat per a revisar les competències de la policia portuària
314-07171/11
Resposta del Govern

34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’inici de les converses amb el Port
de Barcelona per al compliment de la Resolució 868/X, sobre la revisió del conveni
signat entre l’Autoritat Portuària de Barcelona i la Guàrdia Civil i sobre les competències de la policia portuària
314-07172/11
Resposta del Govern
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desallotjament d’un matrimoni
al barri del Clot, de Barcelona, el 25 de juliol de 2016
314-07173/11
Resposta del Govern

35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es presentarà com a acusació
particular en tots els desallotjaments que facin els Mossos d’Esquadra
314-07174/11
Resposta del Govern

36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració demanada per la
Direcció General de la Policia al Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya
amb relació als atacs al Sindicat de Mossos d’Esquadra del 27 d’octubre de 2016
314-07339/11
Resposta del Govern

36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració demanada per la
Direcció General de la Policia al Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya
amb relació als atacs al Sindicat de Mossos d’Esquadra del 18 de maig de 2016
314-07340/11
Resposta del Govern

37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració demanada pel Departament de Delictes Informàtics de la Direcció General de la Policia al Centre de
Seguretat de la Informació de Catalunya amb relació als atacs al Sindicat de Mossos
d’Esquadra del 27 d’octubre de 2016
314-07341/11
Resposta del Govern

37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració demanada pel Departament de Delictes Informàtics de la Direcció General de la Policia al Centre de
Seguretat de la Informació de Catalunya amb relació als atacs al Sindicat de Mossos
d’Esquadra del 18 de maig de 2016
314-07342/11
Resposta del Govern

37

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
1.27.10. Preguntes orals en comissió
Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la governança
de la Corporació
322-00111/11
Substanciació

38

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la presència
de continguts culturals als mitjans de la Corporació
322-00112/11
Substanciació

38

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les dades
d’audiència
322-00113/11
Substanciació

38

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la signatura
del contracte programa
322-00114/11
Substanciació

38

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el tancament
del pressupost del 2016
322-00115/11
Substanciació

39

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el procediment
d’acomiadament col·lectiu
322-00116/11
Substanciació
Taula de contingut
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el Llibre
blanc de l’audiovisual
322-00117/11
Substanciació

39

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el pressupost
de la Corporació
322-00118/11
Substanciació

39

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la programació
dels mitjans de la Corporació
322-00119/11
Substanciació

39

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió
sobre les audiències de Televisió de Catalunya
323-00081/11
Substanciació

40

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió
sobre els programes de Televisió de Catalunya
323-00082/11
Substanciació

40

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió
sobre la programació de Televisió de Catalunya
323-00083/11
Substanciació

40

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió
sobre el manifest «Més TV3»
323-00084/11
Substanciació

40

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió
sobre les novetats de la programació per al primer semestre del 2017
323-00085/11
Substanciació

40

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió
sobre el programa Fora de sèrie
323-00086/11
Substanciació

41

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre la
contribució a la commemoració del Dia Mundial de la Ràdio
323-00087/11
Substanciació

41

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió
sobre el manifest «Més TV3»
323-00088/11
Substanciació

41

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre el
nou disseny del portal de Catalunya Ràdio
323-00089/11
Substanciació

41

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió
sobre el programa especial Jo pregunto
323-00090/11
Substanciació

41

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió
sobre els plans de reformulació de la graella de la programació
323-00091/11
Substanciació
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió
sobre la programació de continguts culturals
323-00092/11
Substanciació

42

2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment
2.25. Preguntes al Govern
2.25.10. Preguntes orals en comissió
Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de sentències
condemnatòries per abusos sexuals a menors que s’han executat del 2010 al 2015
311-00054/11
Retirada

43

3. Tramitacions en curs
3.25. Preguntes al Govern
3.25.10. Preguntes orals en comissió
Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el percentatge de
centres educatius que fan una matèria no lingüística en castellà i sobre els centres
educatius en què la llengua vehicular és el castellà
311-00611/11
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP C’s

44

3.25.15. Preguntes per escrit
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps que la calefacció de la
residència per a gent gran Montnegre, de Barcelona, ha funcionat correctament
314-07684/11
Formulació: Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre diputat del GP SOC

44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps que el sistema d’aigua
calenta de la residència per a gent gran Montnegre, de Barcelona, ha funcionat
correctament
314-07685/11
Formulació: Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre diputat del GP SOC

45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el dia des del qual té constància
de les fallades en els sistemes de calefacció i aigua calenta de la residència per a
gent gran Montnegre, de Barcelona
314-07686/11
Formulació: Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre diputat del GP SOC

45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps que la residència per a
gent gran Montnegre, de Barcelona, va estar sense aigua calenta
314-07687/11
Formulació: Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre diputat del GP SOC

46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols per a casos de fallada
de la calefacció i el sistema d’aigua calenta en residències per a gent gran
314-07688/11
Formulació: Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre diputat del GP SOC

46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions tingudes amb la direcció de la residència per a gent gran Montnegre, de Barcelona, i amb els responsables municipals
314-07689/11
Formulació: Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre diputat del GP SOC

47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions proposades pel
Servei d’Inspecció i Registre per a solucionar els problemes de climatització de la
residència per a gent gran Montnegre, de Barcelona
314-07690/11
Formulació: Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre diputat del GP SOC

47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre una afirmació de l’Associació Catalana d’Afectats per les Residències sobre la manca de calefacció i aigua calenta
a la residència per a gent gran Montnegre, de Barcelona
314-07691/11
Formulació: Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació als usuaris de la residència per a gent gran Montnegre, de Barcelona, i a llurs familiars sobre la situació
de manca d’aigua calenta i calefacció
314-07692/11
Formulació: Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre diputat del GP SOC

48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la superfície que ocupa l’Institut
d’Estudis de l’Autogovern
314-07693/11
Formulació: Inés Arrimadas García, del GP C’s

49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern
314-07694/11
Formulació: Inés Arrimadas García, del GP C’s

49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació del pressupost de
l’Institut d’Estudis de l’Autogovern
314-07695/11
Formulació: Inés Arrimadas García, del GP C’s

49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla de l’Institut d’Estudis
de l’Autogovern
314-07696/11
Formulació: Inés Arrimadas García, del GP C’s

50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les retribucions del personal de
l’Institut d’Estudis de l’Autogovern
314-07697/11
Formulació: Inés Arrimadas García, del GP C’s

50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els alts càrrecs de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern
314-07698/11
Formulació: Inés Arrimadas García, del GP C’s

51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les retribucions dels alts càrrecs
de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern
314-07699/11
Formulació: Inés Arrimadas García, del GP C’s

51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els càrrecs de confiança i el personal eventual de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern
314-07700/11
Formulació: Inés Arrimadas García, del GP C’s

51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les retribucions dels càrrecs de
confiança i el personal eventual de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern
314-07701/11
Formulació: Inés Arrimadas García, del GP C’s

52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els documents o informes relacionats amb l’activitat de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern del 2016
314-07702/11
Formulació: Inés Arrimadas García, del GP C’s

52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els documents o informes relacionats amb l’activitat de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern del 2015
314-07703/11
Formulació: Inés Arrimadas García, del GP C’s

52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els documents o informes relacionats amb l’activitat de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern del 2014
314-07704/11
Formulació: Inés Arrimadas García, del GP C’s

53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la superfície que ocupa la Secretaria per al Desenvolupament de l’Autogovern
314-07705/11
Formulació: Inés Arrimadas García, del GP C’s

53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost de la Secretaria per
al Desenvolupament de l’Autogovern
314-07706/11
Formulació: Inés Arrimadas García, del GP C’s
Taula de contingut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació del pressupost de la
Secretaria per al Desenvolupament de l’Autogovern
314-07707/11
Formulació: Inés Arrimadas García, del GP C’s

54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla de la Secretaria per al
Desenvolupament de l’Autogovern
314-07708/11
Formulació: Inés Arrimadas García, del GP C’s

54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les retribucions del personal de la
Secretaria per al Desenvolupament de l’Autogovern
314-07709/11
Formulació: Inés Arrimadas García, del GP C’s

55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els alts càrrecs de la Secretaria
per al Desenvolupament de l’Autogovern
314-07710/11
Formulació: Inés Arrimadas García, del GP C’s

55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les retribucions dels alts càrrecs
de la Secretaria per al Desenvolupament de l’Autogovern
314-07711/11
Formulació: Inés Arrimadas García, del GP C’s

56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els càrrecs de confiança i el personal eventual de la Secretaria per al Desenvolupament de l’Autogovern
314-07712/11
Formulació: Inés Arrimadas García, del GP C’s

56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les retribucions dels càrrecs de confiança i el personal eventual de la Secretaria per al Desenvolupament de l’Autogovern
314-07713/11
Formulació: Inés Arrimadas García, del GP C’s

56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els documents o informes relacionats amb l’activitat de la Secretaria per al Desenvolupament de l’Autogovern del 2016
314-07714/11
Formulació: Inés Arrimadas García, del GP C’s

57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els documents o informes relacionats amb l’activitat de la Secretaria per al Desenvolupament de l’Autogovern del 2015
314-07715/11
Formulació: Inés Arrimadas García, del GP C’s

57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els documents o informes relacionats amb l’activitat de la Secretaria per al Desenvolupament de l’Autogovern del 2014
314-07716/11
Formulació: Inés Arrimadas García, del GP C’s

58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la superfície que ocupa l’Oficina
per a la Millora de les Institucions d’Autogovern
314-07717/11
Formulació: Inés Arrimadas García, del GP C’s

58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost de l’Oficina per a la
Millora de les Institucions d’Autogovern
314-07718/11
Formulació: Inés Arrimadas García, del GP C’s

58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació del pressupost de
l’Oficina per a la Millora de les Institucions d’Autogovern
314-07719/11
Formulació: Inés Arrimadas García, del GP C’s

59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla de l’Oficina per a la Millora de les Institucions d’Autogovern
314-07720/11
Formulació: Inés Arrimadas García, del GP C’s

59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les retribucions del personal de
l’Oficina per a la Millora de les Institucions d’Autogovern
314-07721/11
Formulació: Inés Arrimadas García, del GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els alts càrrecs de l’Oficina per a
la Millora de les Institucions d’Autogovern
314-07722/11
Formulació: Inés Arrimadas García, del GP C’s

60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les retribucions dels alts càrrecs
de l’Oficina per a la Millora de les Institucions d’Autogovern
314-07723/11
Formulació: Inés Arrimadas García, del GP C’s

60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els càrrecs de confiança i el personal eventual de l’Oficina per a la Millora de les Institucions d’Autogovern
314-07724/11
Formulació: Inés Arrimadas García, del GP C’s

61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les retribucions dels càrrecs de
confiança i el personal eventual de l’Oficina per a la Millora de les Institucions d’Autogovern
314-07725/11
Formulació: Inés Arrimadas García, del GP C’s

61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els documents o informes relacionats
amb l’activitat de l’Oficina per a la Millora de les Institucions d’Autogovern del 2016
314-07726/11
Formulació: Inés Arrimadas García, del GP C’s

62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els documents o informes relacionats
amb l’activitat de l’Oficina per a la Millora de les Institucions d’Autogovern del 2015
314-07727/11
Formulació: Inés Arrimadas García, del GP C’s

62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els documents o informes relacionats
amb l’activitat de l’Oficina per a la Millora de les Institucions d’Autogovern del 2014
314-07728/11
Formulació: Inés Arrimadas García, del GP C’s

62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions de la Comissió Interdepartamental per al Desenvolupament de l’Autogovern el 2016
314-07729/11
Formulació: Inés Arrimadas García, del GP C’s

63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions de la Comissió Interdepartamental per al Desenvolupament de l’Autogovern el 2015
314-07730/11
Formulació: Inés Arrimadas García, del GP C’s

63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions de la Comissió Interdepartamental per al Desenvolupament de l’Autogovern el 2014
314-07731/11
Formulació: Inés Arrimadas García, del GP C’s

64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el lloc on es van tenir les reunions
de la Comissió Interdepartamental per al Desenvolupament de l’Autogovern el 2016
314-07732/11
Formulació: Inés Arrimadas García, del GP C’s

64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el lloc on es van tenir les reunions
de la Comissió Interdepartamental per al Desenvolupament de l’Autogovern el 2015
314-07733/11
Formulació: Inés Arrimadas García, del GP C’s

65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el lloc on es van tenir les reunions
de la Comissió Interdepartamental per al Desenvolupament de l’Autogovern el 2014
314-07734/11
Formulació: Inés Arrimadas García, del GP C’s

65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració del reglament dels dispositius conductors d’energia
314-07735/11
Formulació: Mireia Boya e Busquet, juntament amb un altre diputat del GP CUP-CC

65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions imputades al Fons
de contingència el 2016
314-07736/11
Formulació: Eva Martínez Morales, del GP SOC
Taula de contingut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions imputades al Fons
de contingència el 2015
314-07737/11
Formulació: Eva Martínez Morales, del GP SOC

67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions imputades al Fons
de contingència el 2014
314-07738/11
Formulació: Eva Martínez Morales, del GP SOC

67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions imputades al Fons
de contingència el 2013
314-07739/11
Formulació: Eva Martínez Morales, del GP SOC

67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions imputades al Fons
de contingència el 2012
314-07740/11
Formulació: Eva Martínez Morales, del GP SOC

68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions imputades al Fons
de contingència el 2011
314-07741/11
Formulació: Eva Martínez Morales, del GP SOC

68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions imputades al Fons
de contingència el 2010
314-07742/11
Formulació: Eva Martínez Morales, del GP SOC

68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posada en funcionament de les
estacions de Provençana i d’Ildefons Cerdà de la línia 10 del metro
314-07743/11
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, del GP SOC

69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la conferència «The catalan referendum» tenia caràcter institucional
314-07744/11
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els organismes de la Generalitat
implicats en la convocatòria, la preparació i la difusió de la conferència «The catalan referendum»
314-07745/11
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació i els contactes mantinguts amb els grups parlamentaris europeus per a l’organització de la conferència
«The catalan referendum»
314-07746/11
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mitjans de comunicació en què
es va fer publicitat de la conferència «The catalan referendum»
314-07747/11
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desglossament de l’import destinat a l’empresa Havas Media Group per a fer publicitat de la conferència «The catalan referendum»
314-07748/11
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la promoció i la publicitat d’actes
sobre la realitat política, social i econòmica de Catalunya
314-07749/11
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la intenció de donar alguna indicació als funcionaris de la Generalitat amb relació a l’assistència als actes de suport
a l’expresident i les exconselleres de la Generalitat que han d’ésser jutjats el 6 de
febrer de 2017
314-07750/11
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

Taula de contingut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la intenció de donar indicacions als
responsables de recursos humans dels organismes de la Generalitat per a facilitar
l’assistència dels funcionaris als actes de suport a l’expresident i les exconselleres
de la Generalitat que han d’ésser jutjats el 6 de febrer de 2017
314-07751/11
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la intenció de consignar quins treballadors del sector públic poden no anar a treballar el 6 de febrer de 2017
314-07752/11
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les implicacions de les declaracions
de la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge amb relació a
l’assistència als actes de suport a l’expresident i les exconselleres de la Generalitat
que han d’ésser jutjats el 6 de febrer de 2017
314-07753/11
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la consellera de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge pretenia influir en els treballadors del sector
públic amb relació a l’assistència als actes de suport a l’expresident i les exconselleres de la Generalitat que han d’ésser jutjats el 6 de febrer de 2017
314-07754/11
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les implicacions en la prestació dels
serveis públics de les declaracions de la consellera de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge amb relació a l’assistència als actes de suport a l’expresident
i les exconselleres de la Generalitat que han d’ésser jutjats el 6 de febrer de 2017
314-07755/11
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tracte que donarà a les manifestacions i els actes públics polítics o sindicals que tinguin lloc durant la jornada
laboral dels treballadors públics de la Generalitat
314-07756/11
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències que s’han produït
en el servei ferroviari de rodalia del 2012 al 2016
314-07757/11
Formulació: Marina Bravo Sobrino, del GP C’s

77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències en el servei ferroviari de rodalia vinculades a la infraestructura d’Adif
314-07758/11
Formulació: Marina Bravo Sobrino, del GP C’s

77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències en el servei ferroviari de rodalia vinculades als trens i l’operació de Renfe
314-07759/11
Formulació: Marina Bravo Sobrino, del GP C’s

78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències que s’han produït
en el servei ferroviari de rodalia no vinculades a Adif ni a Renfe
314-07760/11
Formulació: Marina Bravo Sobrino, del GP C’s

78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els serveis d’emergència tenien
algun protocol acordat amb Adif i Renfe pel que fa a la detecció de bosses, motxilles o maletes sospitoses
314-07761/11
Formulació: Marina Bravo Sobrino, del GP C’s

78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’establiment d’un nou protocol
d’actuació dels serveis d’emergència pel que fa a la detecció de bosses, motxilles
o maletes sospitoses en trens o instal·lacions ferroviàries
314-07762/11
Formulació: Marina Bravo Sobrino, del GP C’s

Taula de contingut

79

11

BOPC 320
3 de febrer de 2017

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contractes d’obra, manteniment,
serveis o concessió del tram central de la línia 9 del metro vigents el 2016
314-07763/11
Formulació: Marina Bravo Sobrino, del GP C’s

79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions pel que fa a contractes d’obra, manteniment, serveis o concessió del tram central de la línia 9 del
metro vigents el 2016
314-07764/11
Formulació: Marina Bravo Sobrino, del GP C’s

80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els imports pagats pel que fa a
contractes d’obra, manteniment, serveis o concessió del tram central de la línia 9
del metro vigents el 2016
314-07765/11
Formulació: Marina Bravo Sobrino, del GP C’s

80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mitjans de comunicació que la
Vicepresidència de la Generalitat ha contractat per a fer publicitat del Projecte de
llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017
314-07766/11
Formulació: Joan Coscubiela Conesa, del GP CSP

81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha contractat espais publicitaris
de mitjans de comunicació escrits, de ràdio o de televisió per al Projecte de llei de
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017
314-07767/11
Formulació: Joan Coscubiela Conesa, del GP CSP

81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la campanya publicitària
per al Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017
314-07768/11
Formulació: Joan Coscubiela Conesa, del GP CSP

82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual la Vicepresidència de la Generalitat ha decidit fer una campanya publicitària del Projecte de llei de
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017
314-07769/11
Formulació: Joan Coscubiela Conesa, del GP CSP

82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades fiscals que té dels ciutadans
314-07770/11
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si és cert que té les dades fiscals
dels ciutadans
314-07771/11
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha encarregat cap estudi per a
crear un cens electoral propi
314-07772/11
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP SOC
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84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de trametre una comunicació a les empreses i els ciutadans amb relació a la recaptació dels tributs per
una autoritat tributària catalana
314-07773/11
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha encarregat cap estudi sobre
fórmules perquè els ciutadans s’adrecin a una autoritat tributària catalana si reben
cap comunicació de l’agència tributària espanyola
314-07774/11
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha encarregat cap estudi sobre
les preferències polítiques dels jutges i els magistrats
314-07775/11
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

86

Imprès al Parlament
ISSN: 0213-7798
DL: B-20.066-1980
www.parlament.cat

Taula de contingut

12

BOPC 320
3 de febrer de 2017

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha encarregat cap estudi sobre
la voluntat dels jutges i els magistrats de romandre a Catalunya en cas de secessió
314-07776/11
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un pla de contingència per a substituir els jutges i els magistrats que decidissin anar-se’n en cas de
secessió de Catalunya
314-07777/11
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un pla per a fixar un
termini perquè els jutges i els magistrats decideixin si romanen a Catalunya en cas
de secessió
314-07778/11
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un pla per a exigir als
jutges i els magistrats que decidissin romandre a Catalunya, en cas de secessió,
que passin per diversos procediments
314-07779/11
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha encarregat cap estudi sobre
la creació d’un nou sistema judicial
314-07780/11
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha mantingut converses amb
l’OTAN
314-07781/11
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació que té amb relació
als estats de la Unió Europea que reconeixerien Catalunya l’endemà mateix del referèndum sobre la independència
314-07782/11
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un pla consensuat
amb estats de la Unió Europea davant l’eventual secessió de Catalunya
314-07783/11
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un compromís o
d’una manifestació d’intencions d’algun estat de fer de banc de Catalunya en cas
de secessió
314-07784/11
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un compromís o d’una
manifestació d’intencions d’algun fons d’inversió internacional d’obrir una línia de
crèdit a la Generalitat
314-07785/11
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha encarregat cap estudi sobre
l’aprovació d’una llei de transitorietat que discrimina positivament als castellanoparlants que no han fet la normalització
314-07786/11
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha encarregat cap estudi sobre
la llengua o les llengües oficials de Catalunya en un estat català independent
314-07787/11
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la intenció d’establir una regulació
que estableixi el català com a única llengua oficial en un estat català independent
314-07788/11
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si té constància de la presència
d’agents del Centre Nacional d’Intel·ligència dins del Cos de Mossos d’Esquadra
314-07789/11
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha encarregat la formació d’una
unitat especialitzada en investigació i contraespionatge en el Cos de Mossos d’Esquadra
314-07790/11
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha rebut assessorament o ajuda
tècnica d’algun estat per a formar una unitat especialitzada en investigació i contraespionatge en el Cos de Mossos d’Esquadra
314-07791/11
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha encarregat cap estudi sobre
les preferències polítiques dels funcionaris i treballadors públics de la Generalitat
314-07792/11
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha iniciat una selecció de jutges
per a exercir a Catalunya en cas de secessió
314-07793/11
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si disposa de cap estudi sobre el
nombre de vacants que es produirien en la plantilla de jutges i magistrats en cas
de secessió de Catalunya
314-07794/11
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’anterior conseller de Justícia
va encarregar cap estudi sobre l’estimació dels jutges, fiscals i secretaris judicials
que marxarien de Catalunya en cas de secessió
314-07795/11
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha encarregat que es tinguin
entrevistes amb advocats perquè es presentin a la convocatòria de places en cas
d’un estat català independent
314-07796/11
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP SOC
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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.25.

Preguntes al Govern

1.25.15.

Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de
l’arrendament d’unes parcel·les al voltant de l’Institut Vilamajor, de
Sant Pere de Vilamajor (Vallès Oriental)
314-06541/11
Proponent: Mireia Boya e Busquet, juntament amb un altre diputat del GP CUP-CC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 48217 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-06541/11 us informo del següent:
Els ajuntaments són l’administració competent per a aportar solars per la construcció d’escoles i instituts a Catalunya.
Barcelona, 20 de gener de 2017
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’Escola Pau Casals,
del Vendrell (Baix Penedès)
314-06702/11
Proponent: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 48218 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-06702/11,
314-06703/11, 314-06704/11, 314-06705/11 i 314-06706/11 us informo del següent:
Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.
Al setembre de 2016 a l’Escola Pau Casals de Calafell es va registrar un nivell
inferior a les 1.000 unitats formadores de colònies, en endavant, Ufc/L en una de
les mostres d’aigua presses en diferents punts de les instal·lacions del centre educatiu. Tot i que no es va superar el llindar d’actuació que estableix la Guia tècnica per
a la prevenció i control de la legionel·losi en instal·lacions del Ministeri de Sanitat,
Serveis Socials i Igualtat, es va realitzar de forma preventiva un xoc tèrmic a les
instal·lacions.
A l’Escola Marta Mata, al Centre d’Educació Especial El Garbí del Vendrell, a
l’Escola Mossèn Jacint Verdaguer de Segur de Calafell, i a l’Escola Santa Creu de Calafell es van registrar nivells superiors a les 10.000 Ufc/L en les mostres d’aigua presses en diferents punts de les instal·lacions d’aquests centres. En conseqüència, es van fer
els tractaments tèrmics i químics corresponents a les instal·lacions d’aigua d’aquests.
1.25.15. Preguntes per escrit
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En els anàlisis d’aigües que es van fer posteriorment, durant els mesos de novembre i desembre, es van obtenir uns nivells inferiors a les10 Ufc/L.
L’Escola Pau Casals, l’Escola Marta Mata i el Centre d’Educació El Garbí disposen d’un programa de manteniment que presta l’empresa Sahicasa, i les mostres d’aigua son analitzades en el laboratori d’Ematsa. A L’Escola Mossèn Jacint Verdaguer
i a l’Escola Sanat Creu el programa de manteniment el presta l’empresa Eminfor, SL
i les mostres d’aigua són analitzades pel Laboatori Freelab.
Atès els resultats que es van obtenir en l’anàlisi de les mostres d’aigua el setembre i l’octubre es va realitzar un tractament tèrmic en tots els centres educatius en
qüestió que va consistir en elevar la temperatura de l’aigua a 70º C. Els resultats dels
anàlisi de les mostres d’aigües que es van fer posteriorment van confirmar l’efectivitat del xoc tèrmic que es va realitzar.
La detecció es va produir en el control que es va efectuar dins del programa de
manteniment higiènic que disposen els edificis.
Annex, us trameto, les dades de mostreig i els resultats obtinguts en els anàlisis
de les mostres d’aigües que es van fer en els diferents centres educatius, i les accions
correctores en funció dels llindars obtinguts pels diferents paràmetres avaluats.
D’acord amb l’establert en el Real Decret 865/2003, de 4 de juliol, la legionel·la
és un bacteri ambiental que pot sobreviure en un ampli interval de condicions fisicoquímiques, és multiplica en temperatures compreses entre 20ºC i 45ºC, i es destrueix a 70ºC.
Aquest bacteri té un nínxol ecològic natural en les aigües superficials, i forma
part de la flora bacteriana.
El bacteri pot colonitzar els sistemes d’abastament d’aigua dels municipis mitjançant la xarxa de distribució d’aquesta i pot incorporar-se als sistemes d’aigua sanitària freda o calenta.
D’acord am l’establert en el Real Decret 865/2003, de 4 de juliol, les causes de
la seva proliferació poden ser una instal·lació o distribució d’aigua mal dissenyada
o un manteniment inadequats, que poden provocar estancaments d’aigua, així com
l’acumulació de llots, matèria orgànica o deposicions procedents de la corrosió del
conductes. De manera que en els períodes de vacances escolars, en que no es fa ús
del circuit d’aigua, i les altes temperatures poden afavorir la proliferació de la legionel·la, present de forma natural en les aigües.
El 18 d’octubre de 2016 en roda de premsa el secretari de Salut Pública va informar a tota la ciutadania del següent:
– La legionel·losi es transmet per inhalació d’aigua polvoritzada o aerosols.
– La legionel·losi no es transmet de persona a persona.
– Es pot beure sense cap perill l’aigua d’abastament públic, tant dels domicilis
particulars com de les fonts públiques.
– Es pot fer servir l’aigua d’abastament públic per a la higiene personal i per
cuinar.
– Es poden ingerir els aliments rentats amb aigua.
Annex, us trameto, la nota informativa que des dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Tarragona es va fer arribar el 21 d’octubre de 2016 per correu electrònic
a tots els equips directius dels centres educatius en qüestió.
El Govern de la Generalitat de Catalunya ha actuat i ha donat compliment a les
recomanacions establertes en la Guia tècnica del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.
Al novembre es va realitzar una altra revisió de les instal·lacions d’aigua, així
com una purga de les vàlvules de drenatge dels circuits d’aigua calenta així com
l’obertura de totes les aixetes en tots els centres educatius en qüestió.
D’acord amb l’establert en les recomanacions de la guia tècnica per a la prevenció i control de la legionel·losi, publicada pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i
Igualtat, l’existència d’un valor d’unitats formadores de colònies per sobre de 10.000
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Ufc/L, només impliquen la necessitat de realitzar una neteja de les instal·lacions,i un
xoc tèrmic preferentment, o químic.
En cap cas el consum d’aigua no va suposar cap perill, perquè d’acord amb la informació facilitada pel secretari de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya en
la roda de premsa de 18 d’octubre de 2016, la legionel·losi es transmet per inhalació
d’aigua polvoritzada o aerosols.
El Departament d’Ensenyament té publicat a la intranet el protocol IN/AB/07/1.0.01 Versió 1.1, d’instruccions per prevenir i controlar la legionel·losi.
En la Resolució de 23 de juny de 2016, per la qual s’aproven Documents per a
l’organització i la gestió dels centres per al curs 2016-2017, en el document Prevenció de riscos laborals, en l’apartat de «Control de plagues en el centres educatius»
s’estableixen les actuacions a seguir en relació a la gestió i prevenció de la legionel·la
als centres.
Barcelona, 20 de gener de 2017
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’Escola Marta Mata,
del Vendrell (Baix Penedès)
314-06703/11
Proponent: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 48218 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06702/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’Escola Garbí, del
Vendrell (Baix Penedès)
314-06704/11
Proponent: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 48218 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06702/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’Escola Mossèn
Jacint Verdaguer, de Calafell (Baix Penedès)
314-06705/11
Proponent: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 48218 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06702/11.

1.25.15. Preguntes per escrit
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’Escola Santa Creu,
de Calafell (Baix Penedès)
314-06706/11
Proponent: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 48218 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06702/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
punts de càrrega que el Pla estratègic per al desplegament
d’infraestructura de recàrrega per al vehicle elèctric a Catalunya
2016-2019 preveu de crear cada any
314-06731/11
Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 48536 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 314-06731/11, conjuntament amb les número de tramitació 314-06732/11 a
314-06738/11.
Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.
Els objectius del Pla estratègic per al desplegament de la infraestructura de recàrrega per als vehicles elèctrics 2016-2019 (PIRVEC), aprovat el 14 de juny de 2016,
relatius als punts de recàrrega i liderat per l’Institut Català d’Energia (ICAEN), són
els següents:
– Instal·lar 81 noves estacions de recàrrega ràpida (EdRR) tri-mànega d’accés públic (potència >45 kW), per tal d’arribar a 100 estacions disponibles.
– Instal·lar 360 noves estacions de recàrrega semiràpida (EdRS) d’accés públic
(potència >7,5 kW), per tal d’arribar a 400 estacions disponibles.
– Instal·lar 21.000 nous punts de recàrrega vinculats (EdRV) associats a vehicles
elèctrics privats, per tal d’arribar a un total de 25.000 punts.
En el quadre següent es mostra la previsió d’instal·lació dels punts de recàrrega
per anys malgrat aquesta està subjecte a l’evolució de les polítiques estatals d’ajudes econòmiques i a les disponibilitats pròpies de pressupost per a la convocatòria
d’ajuts, així com a les possibles modificacions legislatives sobre el sector de la mobilitat elèctrica que recentment s’han enviat a tots els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats en la proposta de «Proposició de Ley de medidas de fomento para
la electrificación del transporte por carretera» perquè les prenguin en consideració.
Nombre acumulat

2016*

2017

2018

2019

Total

Estacions d’accés públic de
recàrrega ràpida

35

15

20

30

100

Estacions d’accés públic de
recàrrega semiràpida

45

50

100

205

400

Punts de recàrrega vinculats

6.000

3.000

6.000

10.000

25.000

* Dades tenint en compte els punts de recàrrega acumulats.
1.25.15. Preguntes per escrit
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El sector públic ha de garantir que el desenvolupament de la infraestructura
adopta un model de subministrament energètic piramidal, en què es prioritza en la
seva base la càrrega elèctrica en el domicili o aparcament habitual del vehicle amb
càrregues de baixa potència i que en general no requerirà incrementar la potència
contractada per part dels ciutadans.
Al centre de la piràmide se situaria la càrrega de potència mitjana, de gestió pública o privada, situada en espais públics amb accés a tots els propietaris de vehicle
elèctric sense necessitat d’intervenció de terceres persones; a l’extrem de la piràmide
se situaria la càrrega ràpida estratègica que hauria de subministrar a elevades potències i garantint la càrrega simultània d’un mínim de 3 vehicles.
La infraestructura ràpida estratègica hauria de ser coberta en la seva major part
pel sector privat, amb models de negoci adequats i que garantissin l’ús a tots els
ciutadans sense necessitat de terceres persones.
L’evolució dels punts de recàrrega elèctrica normal o lenta està lligada a l’evolució del nombre de vehicles elèctrics matriculats. A la vegada, l’evolució dels vehicles
elèctrics és proporcional a la quantitat i estabilitat en el temps dels ajuts econòmics
públics segons el «Plan de Impulso a la Movilidad con Vehículos de Energías Alternativas (MOVEA)». En aquest sentit, la proposta de «proposición de Ley de medidas de
fomento para a la electrificación del transporte por carretera», abans esmentada, sol·licitava que els ajuts tinguessin una vigència de 4 anys des de la seva publicació en lloc
de les poques setmanes o mesos que acostuma a durar en les darreres convocatòries.
El pressupost previst, per tipus de recàrrega i any previst del Pla estratègic per
al desplegament d’infraestructura de recàrrega per a vehicles elèctrics (PIRVEC)
2016 -2019), és el següent:
Impacte econòmic Pla d’acció
d’infraestructura període 2017 –2019

2017

2018

2019

Instal·lació de 100 estacions de recàrrega
ràpida (EdRR) d’accés públic

514.750 €

761.250 €

500.000 €

Instal·lació de 400 estacions de recàrrega
semiràpida (EdRS) d’accés públic

200.000 €

500.000 €

500.000 €

Instal·lació de 25.000 punts de recàrrega
vinculades (EdRV) associades a vehicles
elèctrics privats

150.000 €

548.250 €

2.090.750 €

En el cas dels punts de recàrrega vinculada, cada usuari haurà d’escollir quin
punt de recàrrega desitja instal·lar-se al seu aparcament habitual i quina empresa
instal·ladora realitza aquesta instal·lació, amb els imports econòmics de mercat corresponents segons el catàleg dels proveïdors i els serveis de les enginyeries. El cost
del projecte dependrà de les característiques específiques de cada aparcament i de
la ubicació de la plaça d’aparcament.
Segons el model a desplegar del Pla estratègic PIRVEC, els punts de recàrrega
semiràpids i ràpids s’usaran només de manera ocasional o en cas d’emergència, usualment només en viatges llargs (>200 km) atès que les bateries dels vehicles a dia
d’avui ofereixen aproximadament 200 km d’autonomia. El cost econòmic pels usuaris d’ús per aquests punts de recàrrega semiràpida o ràpida dependrà del gestor del
punt de recàrrega que el gestioni i del seu model de negoci.
La gestió de les estacions de recàrrega és competència dels seus propietaris. La
Generalitat de Catalunya no és propietària de cap estació de recàrrega ràpida ni semiràpida d’accés públic.
Els gestors de recàrrega, segons el Real Decret 647/2011, són els que aplicaran
una tarifa en relació al model de negoci que vulguin desenvolupar.
Barcelona, 23 de gener de 2017
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement
1.25.15. Preguntes per escrit

19

BOPC 320
3 de febrer de 2017

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
punts de càrrega lenta que el Pla estratègic per al desplegament
d’infraestructura de recàrrega per al vehicle elèctric a Catalunya
2016-2019 preveu de crear cada any
314-06732/11
Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 48536 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06731/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de punts
de càrrega semiràpida que el Pla estratègic per al desplegament
d’infraestructura de recàrrega per al vehicle elèctric a Catalunya
2016-2019 preveu de crear cada any
314-06733/11
Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 48536 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06731/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
punts de càrrega ràpida que el Pla estratègic per al desplegament
d’infraestructura de recàrrega per al vehicle elèctric a Catalunya
2016-2019 preveu de crear cada any
314-06734/11
Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 48536 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06731/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la
creació dels punts de càrrega previstos en el Pla estratègic per al
desplegament d’infraestructura de recàrrega per al vehicle elèctric a
Catalunya 2016-2019
314-06735/11
Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 48536 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06731/11.

1.25.15. Preguntes per escrit
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost que tindrà
per als usuaris la creació dels punts de càrrega previstos en el Pla
estratègic per al desplegament d’infraestructura de recàrrega per al
vehicle elèctric a Catalunya 2016-2019
314-06736/11
Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 48536 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06731/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat que
els punts gratuïts per a carregar els vehicles elèctrics es converteixin
en punts de pagament
314-06737/11
Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 48536 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06731/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la regulació i el
càlcul de les tarifes dels punts de pagament per a carregar els
vehicles elèctrics
314-06738/11
Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 48536 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06731/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ens públics i
privats que participen en la Taula Estratègica per al Desplegament de
la Infraestructura de Recàrrega per als Vehicles Elèctrics a Catalunya
314-06739/11
Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 48537 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 314-06739/11, conjuntament amb les número de tramitació 314-06740/11 a
314-06742/11.
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
1.25.15. Preguntes per escrit
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conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.
Els agents públics i privats que participen al Pla estratègic per al desplegament
d’infraestructura de recàrrega per a vehicles elèctrics (PIRVEC) 2016-2019 i a la
Taula per al desplegament d’infraestructura de recàrrega per a vehicles elèctrics
(TIRVEC) es relacionen en el document annex.
Tal i com s’indica al punt 5 de l’acord de Govern del Pla estratègic per al desplegament d’infraestructura de recàrrega per a vehicles elèctrics (PIRVEC) 2016-2019,
la governança del Pla ha de garantir:
– El lideratge del Govern en mobilitat elèctrica.
– La coordinació entre les diverses actuacions liderades pels diferents departaments i entitats públiques.
– L’ús eficient i eficaç dels recursos públics en mobilitat elèctrica.
– La participació activa de tots els membres de la Taula per al desplegament de
la Infraestructura de Recàrrega per als Vehicles Elèctrics a Catalunya (TIRVEC).
Per facilitar l’assoliment dels objectius del Pla d’Acció i la seva governança, la
Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Institut Català de l’Energia (ICAEN), va
crear la Taula per al desplegament de la Infraestructura de Recàrrega per als Vehicles Elèctrics (TIRVEC). Els membres d’aquesta Taula no fan aportacions en forma
de quotes. No hi ha tampoc cap cost derivat de la reunió d’aquesta taula, ja que assistir-hi no genera cap dret econòmic.
La Taula està composada per empreses, administracions i entitats, que aporten
valor afegit i coneixement per assolir els objectius del Pla d’acció, de forma voluntària, i que vulguin participar i col·laborar en identificar i desenvolupar projectes i
activitats per promoure el desenvolupament dels objectius del Pla d’acció d’infraestructures de recàrrega per als vehicles elèctrics.
Per part del sector privat, hi són presents un nombre de fabricants de vehicles,
enginyeries, operadors, concessionàries, distribuïdors d’electricitat, comercialitzadors d’energia i gestors de recàrrega elèctrica, etc. En l’annex A de l’acord de Govern s’hi pot trobar una llista dels participants que es varen convidar, en un primer
moment, a formar part d’aquesta Taula. Posteriorment, qualsevol administració, empresa privada o organització que pugui aportar valor afegit i coneixement per ajudar
a assolir els objectius es podrà afegir als grups de treball indicant-ho a la bústia de
contacte creada per aquesta finalitat: pirvec.icaen@gencat.cat
La Taula TIRVEC serveix per posar en comú els esforços de tots els departaments, organismes i entitats de la Generalitat de Catalunya, així com d’altres administracions del territori de Catalunya i de fora. Entre les actuacions cal destacar la
identificació i proposta de resolució de les barreres tecnològiques, administratives,
econòmiques i legals, que han de permetre l’extensió de les estacions de recàrrega
ràpides (EdRR), semiràpides (EdRS) i vinculades (EdRV), d’acord amb les necessitats reals de cadascuna d’aquestes tipologies.
Les actuacions de la Taula per al desplegament d’infraestructura de recàrrega per
a vehicles elèctrics (TIRVEC) han estat les següents:
– 4 de juliol de 2016, reunió del grup de treball 1 (GT1) relatiu a la infraestructura vinculada
– 5 de juliol de 2016, reunió del grup de treball 2 (GT2) relatiu a la infraestructura semiràpida
– 7 de juliol de 2016, reunió del grup de treball 3 (GT3) relatiu a la infraestructura ràpida
– 11 de juliol de 2016, reunió del grup de treball 4 (GT4) relatiu a la interoperabilitat i sistemes de pagament
– 20 de juliol de 2016, reunió del grup de treball 5 (GT5) relatiu a la normativa
Després de les primeres reunions realitzades el juliol del 2016 s’han unificat els
grups de treball GT2, GT3 i GT4 per l’estreta relació entre els diferents actors dels
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grups de treball i la similitud en les actuacions detectades per accelerar la implantació d’una xarxa d’infraestructura de recàrrega ràpida i accessible per tots els usuaris
a Catalunya. A més, s’ha modificat el nom de l’antic grup de treball GT4 per accessibilitat i sistemes de pagament per tal que sigui coherent amb els objectius proposats.
Les reunions posteriors han estat:
– 28 de setembre de 2016, reunió del grup de treball 2 relatiu a la infraestructura
semiràpida, ràpida, accessibilitat i sistemes de pagament.
– 26 de setembre de 2016, reunió del grup de treball 3 relatiu a la normativa.
– 13 d’octubre de 2016, reunió del grup de treball 1 relatiu a la infraestructura
vinculada.
En relació amb les actuacions del grup de treball 1 relatiu a la infraestructura
vinculada:
– Al web de l’ICAEN i en diverses publicacions es poden trobar els 10 passos
necessaris per realitzar la instal·lació d’un punt de recàrrega elèctric vinculat en una
comunitat de propietaris.
– S’ha publicat un model de carta per facilitar el tràmit administratiu, des de
l’usuari que vol comprar un vehicle elèctric, a l’administrador de finques, per sol·licitar els permisos per realitzar la instal·lació del punt de recàrrega.
– S’ha publicat una calculadora per facilitar l’elecció de vehicles eficients a l’hora
de renovar un vehicle.
– S’està elaborant un conveni de col·laboració entre diferents gremis d’instal·ladors i l’Institut Català d’Energia per impulsar el coneixement dels punts de recàrrega vinculats al sector.
En relació amb les actuacions dels grups de treball d’infraestructura semiràpida,
ràpida, accessibilitat i sistemes de pagament:
– S’estan elaborant unes infografies destinades a ciutadans, tècnics municipals,
administracions i empreses privades per difondre el coneixement sobre els vehicles
elèctrics i les diferents opcions tecnològiques dels punts de recàrrega.
– Actualització trimestral de la infografia de mobilitat elèctrica relativa a l’evolució de les matriculacions de vehicles elèctrics i instal·lació de punts de recàrrega.
En relació amb les actuacions del grup de treball de normativa:
– El 8 de novembre de 2016, l’ICAEN i una cinquantena d’agents públics i privats van signar una proposta de proposició de llei que modifiqui la normativa estatal i permeti l’impuls de la mobilitat elèctrica a Catalunya i al conjunt de l’Estat
espanyol. Aquesta proposta de «Proposición de Ley de medidas de fomento para la
electrificación del transporte por carretera» té el suport d’empreses energètiques, de
l’automoció, de fabricants d’equips tecnològics de recàrrega, d’empreses TIC, de centres tecnològics i de recerca referents en noves tecnologies energètiques, de despatxos d’advocats especialistes en energies renovables i també d’administracions locals.
– La proposta de Proposició de Llei s’ha presentat als diferents grups polítics
amb representació al Congrés del Diputats. El text suposa la modificació de 7 normatives de caràcter bàsic estatals, entre les quals hi figuren 3 lleis, 2 reals decrets
legislatius i 2 reals decrets. Els marcs reguladors que es veuen afectats són la Llei
del sector elèctric, la Llei de trànsit i circulació, la Llei d’hisendes locals, la Llei que
regula els contractes d’aparcaments, la Llei d’impostos especials, així com els reals
decrets que regulen les activitats de transport, distribució i comercialització d’electricitat i la regulació dels gestors de càrrega. A més, també incorpora nous articles
per tal de dissenyar un mecanisme estable d’ajuts econòmics per a l’adquisició de
vehicles elèctrics.
Barcelona, 23 de gener de 2017
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el funcionament
i l’organització de la Taula Estratègica per al Desplegament de la
Infraestructura de Recàrrega per als Vehicles Elèctrics a Catalunya
314-06740/11
Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 48537 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06739/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els requisits per
a formar part de la Taula Estratègica per al Desplegament de la
Infraestructura de Recàrrega per als Vehicles Elèctrics a Catalunya
314-06741/11
Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 48537 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06739/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions fetes
per la Taula Estratègica per al Desplegament de la Infraestructura de
Recàrrega per als Vehicles Elèctrics a Catalunya
314-06742/11
Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 48537 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06739/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import mitjà de les
beques universitàries
314-06762/11
Proponent: Jorge Soler González, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 48538 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació
314-06762/11, conjuntament amb la número de tramitació 314-06763/11.
Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.
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Ajuts a la mobilitat internacional de l’estudiantat amb reconeixement acadèmic
de les universitats catalanes (MOBINT):
Any
2011

Beques atorgades

Import mitjà atorgat (€)

1.400

1.068,71

2012

1.866

1.048,66

2013

1.900

1.055,79

2014

2.003

1.053,22

2015

2.166

1.032,78

Ajuts per promoure la formació i l’acreditació de terceres llengües (PARLA 3):
Any

Beques atorgades

Import mitjà atorgat (€)

2014

268

338,91

2015

Pendent de resolució

Ajuts per a estudiants universitaris de les comarques de l’àmbit de l’Alt Pirineu,
Aran i Solsonès (APA):
Any

Beques atorgades

Import mitjà atorgat (€)

2011

293

1.337,88

2012

295

1.328,81

2013

285

1.375,44

2014

320

1.225,00

2015

284

1.380,28

Ajuts a estudiants universitaris de centres adscrits (ACA):
Any

Beques atorgades

Import mitjà atorgat (€)

2011

350

279,99

2012

394

246,19

2013

476

203,40

2014

427

227,16

2015

Pendent de resolució

Procediment per a l’obtenció de l’acreditació del tram de renda familiar
i de les beques Equitat per a la minoració dels preus dels crèdits
dels estudis universitaris (EQUITAT):
Any

Nombre de beneficiaris (A+B)

Import mitjà atorgat (€)*

41.997

659,00

2013

47.486

685,00

2014

46.392

687,00

2015

52.090

ND

2012

* En el sistema públic.

Beques de caràcter general per a estudiants que cursin estudis postobligatoris
(GRAL-MECD):
Any

Beques atorgades

Import mitjà atorgat (€)

2011

31.135

1.665,41

2012

32.875

1.754,77

2013

36.713

1.484,38

2014

37.394

1.573,11

2015 (*)

42.746

1.718,89

(*) Inclou per primera vegada els estudiants considerats en cursos anteriors com a becaris de mobilitat (i
que gestionava directament el MECD).
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Beques de col·laboració d’estudiants en departaments universitaris (COLAB-MECD):
Any

Beques atorgades

Import mitjà atorgat (€)

2011

411

2.700,00

2012

421

2.706,41

2013

312

1.974,36

2014

312

1993,59

2015

312

2.000,00

Barcelona, 23 de gener de 2017
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
beques concedides del 2011 ençà
314-06763/11
Proponent: Jorge Soler González, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 48538 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06762/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
facultats de medicina
314-06764/11
Proponent: Jorge Soler González, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 48539 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 314-06764/11, conjuntament amb les número de tramitació 314-06765/11 a
314-06767/11.
Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.
A Catalunya hi ha 7 estudis de Medicina amb les seves respectives facultats.
A gairebé totes les facultats s’ofereixen altres estudis relacionats amb les ciències
de la salut.
Aquest curs 2016-17 han començant l’estudi de Medicina 1.105 estudiants segons
les darreres dades de preinscripció. La matrícula del 2015-16 (darrera disponible) és
de 6.430 estudiants a tots els estudis de medicina de Catalunya.
El curs 2015-16 es van titular 946 estudiants de medicina.
Actualment a Catalunya hi ha només una facultat privada que ofereixi l’estudi de
medicina, la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Internacional de Catalunya.
Les previsions que duu a terme el Govern, per mitjà del Departament de Salut,
corresponen a les necessitats de metges especialistes en el sistema sanitari, que es
1.25.15. Preguntes per escrit
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revisen anualment en fer l’oferta de places de formació especialitzada (MIR-metges
interns residents). Aquesta oferta es calcula, entre d’altres paràmetres, atenent a l’índex de reposició de metges especialistes a 15 anys vista.
Barcelona, 23 de gener de 2017
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes
matriculats per any a les facultats de medicina
314-06765/11
Proponent: Jorge Soler González, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 48539 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06764/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
facultats de medicina privades
314-06766/11
Proponent: Jorge Soler González, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 48539 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06764/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’algun
estudi sobre la necessitat de metges en el futur
314-06767/11
Proponent: Jorge Soler González, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 48539 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06764/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els tribunals
constituïts a les universitats catalanes dins el Pla Serra Húnter
314-06768/11
Proponent: Jorge Soler González, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 48540 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 314-06768/11, conjuntament amb les número de tramitació 314-06769/11 a
314-06772/11.
1.25.15. Preguntes per escrit
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1.25.15. Preguntes per escrit

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.
En el període de 12 anys d’existència del Pla Serra Húnter (PSH) es poden diferenciar clarament dues èpoques, en funció dels objectius específics i dels procediments establerts. La primera, que s’estén de l’any 2003 a l’any 2011, tenia com a
objectiu incorporar i impulsar les noves figures de professorat permanent contractat
que s’havien creat amb la Llei d’Universitat de Catalunya (LUC) que, a diferència
del personal docent investigador (PDI) funcionari, havien de disposar de l’acreditació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) per a
la categoria de la plaça a la qual optaven. En aquesta primera època es van contractar, en el marc del PSH, 577 professors permanents (545 agregats i 32 catedràtics) a
través dels concursos corresponents.
És important destacar que en aquesta primera època no s’incidia en els mecanismes de selecció de les contractacions, sinó que només es demanava que els professors SH tinguessin l’acreditació de l’AQU. A més, els processos selectius dels
contractes oferts per les universitats en el marc del PSH els portaven a terme les
pròpies universitats, nomenant, segons els seus propis criteris, els membres titulars i
suplents de les comissions de selecció. Per aquest motiu, el Govern desconeix quins
foren finalment els membres dels tribunals que varen seleccionar el professorat de
les contractacions ofertes en aquesta primera etapa del PSH, ja que tot aquest procés de selecció del professorat SH va ser responsabilitat exclusiva de les universitats.
En la segona etapa del PSH, que s’estén des del 2012 a l’actualitat, el Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), redefineix l’objectiu del PSH, que passa a ser la
captació i retenció de l’excel·lència acadèmica (docència i recerca) tant del propi com
de l’exterior. Per contribuir a aquesta finalitat, és el Govern i el CIC qui defineixen
la composició de les comissions de selecció dels concursos de PDI incloses en el
PSH. Aquestes són nomenades pel rector/a de la universitat convocant del contracte, i integrades per acadèmics de reconegut prestigi. La comissió està formada per
un president/a, escollit de comú acord pel rector/a i el director/a del Pla; dos vocals
escollits pel director/a i dos vocals escollits pel rector/a de la universitat, actuant
com a secretari/a de la comissió un dels vocals escollits pel rector/a. Així mateix,
s’acorden, també, un nombre menor de suplents per si haguessin d’actuar en el moment del concurs.
En el si del CIC, es va concretar uns criteris per definir el concepte d’acadèmic
de reconegut prestigi. Amb caràcter general, els membres de la comissió han de
disposar d’un nivell de reconeixement ampli dins del seu àmbit de coneixement,
tant docent com investigador, amb un nivell d’internacionalització important i, preferiblement, amb experiència i coneixement del sistema acadèmic, tant propi com
internacional. En aquest sentit, la direcció del Pla va concretar els següents criteris
específics exigibles als seus membres:
1. Criteris pels que estiguin en servei actiu a una universitat espanyola:
– Tenir 3 trams de recerca equiparables amb els trams autonòmics o estatals,
l’últim d’ells en actiu, sinó, hauran de disposar de tots els trams possibles.
– Tenir 2 o més trams de docència equiparables amb els trams autonòmics i
corroborada amb valoracions positives en les enquestes dels estudiants, quan se’n
disposi, l’últim d’ells en actiu, sinó hauran de disposar de tots els trams possibles.
– Tenir experiència en la direcció de projectes de recerca amb finançament competitiu i en la direcció de tesis doctorals, i haver-ne dirigit, de mitjana, almenys una
per tram de recerca.
– Per a contractes de professorat agregat i de lector, els membres de la comissió
hauran de pertànyer, com a mínim, a les categories professionals de professor agre28
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gat o de professor titular d’universitat mentre que per a contractes de catedràtic hauran de ser tots catedràtics contractats o catedràtics d’universitat.
2. Pels membres de les comissions avaluadores que hagin efectuat una carrera
acadèmica externa al sistema universitari espanyol, es valora que tinguin mèrits
equivalents als anteriors.
A més, per garantir l’objectiu del PSH, els membres de la comissió han de tenir
un coneixement suficient de la llengua anglesa.
D’acord amb aquest marc, s’han anat escollint i nomenant les diferents comissions de selecció que han avaluat els candidats en les convocatòries fetes en el marc
del Pla Serra Húnter.
En la primera convocatòria, la direcció acadèmica del Pla va considerar que seria
bo que hi hagués un membre titular internacional i un altre d’extern a la universitat.
Igualment pel que fa als suplents. En la segona convocatòria es va acordar que tots
serien externs a la universitat convocant menys el secretari i el secretari suplent. En
la tercera convocatòria s’estan treballant perquè hi hagi almenys entre 2 i 3 membres
internacionals en cada comitè de selecció.
A continuació es detallen el número de comissions de selecció que hi ha hagut
en les dues primeres convocatòries de la segona època del PSH, desagregats per
universitats. Els tribunals no es poden classificar per centres (facultats i escoles),
atès que el professorat s’organitza per departaments, i aquest pot efectuar docència
a diversos estudis.
Nombre de comissions
de selecció

UB

UAB

UPC

UPF

UdL

UdG

URV

VIC Total

1a convocatòria

10

16

3

6

3

4

11

0

53

2a convocatòria

22

10

12

1

6

3

12

1

67

Total

32

26

15

7

9

7

23

1

120

La despesa d’aquestes comissions de selecció obeeixen a dos conceptes. En primer lloc, a les gratificacions dels membres de la comissió, l’import de les quals va
ser establerta pel CIC a l’inici de la segona etapa del PSH, i que són 350 € pel president/a i pel secretari/a de la comissió, i 250 € pels 3 vocals restants, fet que representa 1.450 € per cada comissió. A banda, el PSH també assumeix les despeses de les
dietes, viatges i allotjaments dels membres de les comissions, si escau. De mitjana,
aquestes despeses representen uns 2.000 € per comissió.
Pel que fa als membres suplents de les comissions, en el moment d’acordar-los
entre el director acadèmic del PSH i cada universitat, també es pacten un nombre
determinat de membres suplents. Fins al moment, pel que fa a la primera convocatòria del PSH de la segona època, han hagut d’intervenir 9 suplents en les 53 comissions constituïdes, per raons diverses (malaltia, impossibilitats per al desplaçament,
etc...). En la segona convocatòria s’ha detectat un augment d’aquests casos, ja que el
nombre de membres internacionals és superior. Fins a data d’avui han hagut d’intervenir suplents en 13 comissions de les 40 que ja han finalitzat la seva tasca. Així
doncs, es pot dir que majoritàriament les comissions de selecció Serra Húnter han
estat finalment formades per membres designats com a titulars.
Barcelona, 23 de gener de 2017
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels
tribunals constituïts a les universitats catalanes dins el Pla Serra
Húnter
314-06769/11
Proponent: Jorge Soler González, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 48540 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06768/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la composició dels
tribunals constituïts a les universitats catalanes dins el Pla Serra
Húnter
314-06770/11
Proponent: Jorge Soler González, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 48540 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06768/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la composició
amb membres titulars dels tribunals constituïts a les universitats
catalanes dins el Pla Serra Húnter
314-06771/11
Proponent: Jorge Soler González, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 48540 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06768/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la composició
amb membres suplents dels tribunals constituïts a les universitats
catalanes dins el Pla Serra Húnter
314-06772/11
Proponent: Jorge Soler González, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 48540 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06768/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el viatge del
conseller d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
a l’Argentina
314-06801/11
Proponent: Juan Milián Querol, del GP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 48690 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-06801/11, us trameto en un document annex al present escrit, la informació que ens demaneu.
Barcelona, 25 de gener de 2017
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i
Transparència
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el viatge del
conseller d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
a Finlàndia
314-06802/11
Proponent: Juan Milián Querol, del GP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 48691 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-06802/11, us trameto en un document annex al present escrit, la informació que ens demaneu.
Barcelona, 25 de gener de 2017
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i
Transparència
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els programes i les
beques del sistema d’universitats i recerca i llur dotació del 2010
ençà
314-06807/11
Proponent: Joan García González, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 48541 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-06807/11 us informo del següent:
1.25.15. Preguntes per escrit
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En document annex es trameten les dades sol·licitades.
Pel que fa als procediments EQUITAT i BEIP, en tractar-se de minoracions (i no
de beques pròpiament) i no haver-hi al darrera cap partida pressupostaria l’AGAUR
no disposa de cap xifra.
No s’hi han inclòs les convocatòries gestionades per l’AGAUR per encàrrec d’altres departaments o entitats, excepte pel que fa a les beques del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.
Barcelona, 23 de gener de 2017
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
vehicles elèctrics que s’han venut del 2010 ençà
314-06843/11
Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 48542 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 314-06843/11, conjuntament amb les número de tramitació 314-06847/11 i 31406848/11.
Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.
Les dades que es disposen del parc de vehicles elèctrics són les dades facilitades
per la Direcció General de Trànsit (DGT) en funció de les noves matriculacions a
partir de l’any 2013. Anteriorment la DGT no tenia la seva base de dades preparada
per conèixer aquesta informació.
Aquesta informació està recollida a la infografia de mobilitat eficient que l’Institut Català d’Energia (ICAEN) actualitza trimestralment. Les dades són les següents:
2013 (dades acumulades fins)

Vehicles elèctrics

Motocicletes elèctriques

184

643

2014

425

158

2015

663

249

2016 (dades fins 3r trimestre)

869

600

Quant als beneficis fiscals dels particulars i de les empreses per a la instal·lació
de punts de recàrrega, no es concreten via instrument fiscal sinó mitjançant ajuts i
subvencions directes.
Així, en data 2 de setembre de 2016 l’ICAEN, va publicar la Resolució
EMO/1986/2015, en la qual es van aprovar les bases reguladores per ajuts relatius
a estalvi i eficiència energètica amb les següents línies de subvenció: estacions públiques de recàrrega ràpida, adquisició de motocicletes i ciclomotors elèctrics, implantació de la norma ISO-50.001 de sistemes de gestió energètica i impuls a les
auditories energètiques.
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En relació amb la resolució i les línies de mobilitat elèctrica, es van atorgar subvencions a un total de 23 estacions de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics i un
total de 135 motocicletes i ciclomotors elèctrics, per un import total de 722.000 €.
Al llarg de 2016 s’han instal·lat 11 d’aquestes noves estacions de recàrrega ràpida de
50 kW, essent capdavanters a l’Estat en el nombre d’aquestes infraestructures de recàrrega instal·lades, amb un import destinat de 265.000 €. Les ubicacions concretes
han estat: Amposta, Lleida, Cabrera de Mar, Sant Cugat del Vallès amb un equip
instal·lat; Girona i Reus, amb dos equips; i Barcelona amb tres, conformant una important xarxa de recàrrega en l’eix del corredor mediterrani.
De cara al 2017, en breu es publicaran uns altres ajuts econòmics per un import
de 864.750 €, amb la finalitat de consolidar i expandir la xarxa d’accés públic d’estacions de recàrrega elèctrica amb 3 objectes subvencionables: estacions de recàrrega
ràpida, estacions de recàrrega semiràpida i punts de recàrrega vinculats.
Finalment, en el cas de les estacions de recàrrega ràpida i semiràpida, hi ha unes
actuacions incloses en les modificacions legislatives sobre el sector de la mobilitat
elèctrica que l’11 de novembre de 2016 es va enviar a tots els grups parlamentaris
del Congrés dels Diputats en la «propuesta de Ley de medidas de fomento para la
electrificación del transporte por carretera», que significarien beneficis fiscals i econòmics per facilitar la implantació d’una xarxa d’estacions de recàrrega adient.
Barcelona, 23 de gener de 2017
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els beneficis fiscals
per als particulars per la instal·lació de punts de recàrrega de
vehicles elèctrics
314-06847/11
Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 48542 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06843/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els beneficis fiscals
per a les empreses per la instal·lació de punts de recàrrega de
vehicles elèctrics
314-06848/11
Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 48542 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06843/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de la
Resolució 868/X, sobre la revisió del conveni signat entre l’Autoritat
Portuària de Barcelona i la Guàrdia Civil i sobre les competències de
la policia portuària
314-07170/11
Proponent: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 48701 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-07170/11, 31407171/11 i 314-07172/11, us trameto, en document annex, la informació facilitada
per la Direcció General de la Policia.
Barcelona, 24 de gener de 2017
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior
Annex

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, s’ha considerat
convenient de respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració,
proporcionar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió
i anàlisi.
El compliment de la Resolució 868/X depèn de la interlocució amb el Govern de
l’Estat. Aquest punt està inclòs en l’agenda del Govern entre les qüestions que han
de ser tractades en matèria de seguretat pública, i tan bon punt es tingui l’oportunitat de ser plantejat serà abordat per part dels òrgans corresponents amb l’abast i el
rigor que aquesta qüestió requereix.
Albert Batlle i Bastardas, director general de la Policia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’inici de les
converses amb el Govern de l’Estat per a revisar les competències de
la policia portuària
314-07171/11
Proponent: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 48701 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07170/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’inici de les
converses amb el Port de Barcelona per al compliment de la
Resolució 868/X, sobre la revisió del conveni signat entre l’Autoritat
Portuària de Barcelona i la Guàrdia Civil i sobre les competències de
la policia portuària
314-07172/11
Proponent: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 48701 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07170/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desallotjament
d’un matrimoni al barri del Clot, de Barcelona, el 25 de juliol de 2016
314-07173/11
Proponent: Joan Giner Miguélez, del GP CSP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 48344 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-07173/11 i 31407174/11, us trameto, en document annex, la informació facilitada per la Direcció
General de la Policia.
Barcelona, 18 de gener de 2017
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior
Annex

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, s’ha considerat
convenient de respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració,
proporcionar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió
i anàlisi.
El motiu de la intervenció policial en el desnonament del dia 25 de juliol de 2011
va ser el requeriment judicial per complir el manament judicial del jutjat de primera
instància número 37 de Barcelona.
En aquesta intervenció les dotacions d’ordre públic van trobar-se una forta oposició i van produir-se greus accions de resistència, desobediència i atemptat als agents
de l’autoritat, que van causar ferides a set agents de la Policia de la Generalitat Mossos d’Esquadra.
Corresponen als serveis jurídics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya l’assessorament en dret, la representació i la defensa jurídiques de l’Administració. La valoració dels supòsits en què s’ha d’atorgar defensa jurídica per a les accions
derivades d’actuacions operatives s’ha de fer cas per cas, d’acord amb la normativa
que regula l’organització dels serveis jurídics de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya i d’acord amb el que preveu l’ordenament jurídic.
Albert Batlle i Bastardas, director general de la Policia
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es presentarà
com a acusació particular en tots els desallotjaments que facin els
Mossos d’Esquadra
314-07174/11
Proponent: Joan Giner Miguélez, del GP CSP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 48344 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07173/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració
demanada per la Direcció General de la Policia al Centre de
Seguretat de la Informació de Catalunya amb relació als atacs al
Sindicat de Mossos d’Esquadra del 27 d’octubre de 2016
314-07339/11
Proponent: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 48345 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-07339/11, 31407340/11, 314-07341/11 i 314-07342/11, us trameto, en document annex, la informació facilitada per la Direcció General de la Policia.
Barcelona, 18 de gener de 2017
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior
Annex

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, s’ha considerat
convenient de respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració,
proporcionar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió
i anàlisi.
El passat 27 d’octubre no es va produir cap intrusió o atac a la base de dades del
Sindicat de Mossos d’Esquadra. Es va tractar d’una petició massiva cap a un servidor connectat a Internet que va provocar una sobrecàrrega dels recursos fent que el
servei, pel qual estava destinat el servidor, deixi d’anar àgil o fins i tot, quedi aturat.
En aquest cas, no es va produir cap resultat, i per tant, cap dany.
Respecte de l’atac informàtic del passat 17 de maig de 2016, us informem que
la investigació es troba en fase d’instrucció a càrrec del jutjat d’instrucció número
33 de Barcelona, el qual n’ha acordat el secret d’actuacions, i està tutelada pel fiscal especialitzat en criminalitat informàtica de la Fiscalia Provincial de Barcelona.
En el marc d’aquesta investigació, la Unitat Central de Delictes Informàtics, en
data 22 de juny de 2016, va sol·licitar la col·laboració del Cesicat per tal que informessin de continguts públics vinculats amb els actes reivindicatius de l’atac. Fora
d’aquesta col·laboració, no ha estat necessari sol·licitar cap altre suport per continuar
la investigació policial.
Albert Batlle i Bastardas, director general de la Policia
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració
demanada per la Direcció General de la Policia al Centre de
Seguretat de la Informació de Catalunya amb relació als atacs al
Sindicat de Mossos d’Esquadra del 18 de maig de 2016
314-07340/11
Proponent: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 48345 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07339/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració
demanada pel Departament de Delictes Informàtics de la Direcció
General de la Policia al Centre de Seguretat de la Informació de
Catalunya amb relació als atacs al Sindicat de Mossos d’Esquadra
del 27 d’octubre de 2016
314-07341/11
Proponent: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 48345 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07339/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració
demanada pel Departament de Delictes Informàtics de la Direcció
General de la Policia al Centre de Seguretat de la Informació de
Catalunya amb relació als atacs al Sindicat de Mossos d’Esquadra
del 18 de maig de 2016
314-07342/11
Proponent: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 48345 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07339/11.
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1.27.

1.27.10.

Preguntes orals en comissió

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment
en comissió sobre la governança de la Corporació
322-00111/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 11 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 27.01.2017, DSPC-C 304.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment
en comissió sobre la presència de continguts culturals als mitjans de
la Corporació
322-00112/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 11 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 27.01.2017, DSPC-C 304.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment
en comissió sobre les dades d’audiència
322-00113/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 11 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 27.01.2017, DSPC-C 304.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment
en comissió sobre la signatura del contracte programa
322-00114/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 11 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 27.01.2017, DSPC-C 304.
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322-00115/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 11 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 27.01.2017, DSPC-C 304.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment
en comissió sobre el procediment d’acomiadament col·lectiu
322-00116/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 11 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 27.01.2017, DSPC-C 304.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment
en comissió sobre el Llibre blanc de l’audiovisual
322-00117/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 11 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 27.01.2017, DSPC-C 304.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment
en comissió sobre el pressupost de la Corporació
322-00118/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 11 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 27.01.2017, DSPC-C 304.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment
en comissió sobre la programació dels mitjans de la Corporació
322-00119/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 11 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 27.01.2017, DSPC-C 304.
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323-00081/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 11 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 27.01.2017, DSPC-C 304.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment
en comissió sobre els programes de Televisió de Catalunya
323-00082/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 11 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 27.01.2017, DSPC-C 304.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment
en comissió sobre la programació de Televisió de Catalunya
323-00083/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 11 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 27.01.2017, DSPC-C 304.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment
en comissió sobre el manifest «Més TV3»
323-00084/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 11 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 27.01.2017, DSPC-C 304.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment
en comissió sobre les novetats de la programació per al primer
semestre del 2017
323-00085/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 11 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 27.01.2017, DSPC-C 304.
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323-00086/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 11 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 27.01.2017, DSPC-C 304.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en
comissió sobre la contribució a la commemoració del Dia Mundial de
la Ràdio
323-00087/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 11 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 27.01.2017, DSPC-C 304.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment
en comissió sobre el manifest «Més TV3»
323-00088/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 11 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 27.01.2017, DSPC-C 304.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en
comissió sobre el nou disseny del portal de Catalunya Ràdio
323-00089/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 11 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 27.01.2017, DSPC-C 304.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment
en comissió sobre el programa especial Jo pregunto
323-00090/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 11 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 27.01.2017, DSPC-C 304.
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323-00091/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 11 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 27.01.2017, DSPC-C 304.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment
en comissió sobre la programació de continguts culturals
323-00092/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 11 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 27.01.2017, DSPC-C 304.
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2.

Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.25.

Preguntes al Govern

2.25.10.

Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el
nombre de sentències condemnatòries per abusos sexuals a menors
que s’han executat del 2010 al 2015
311-00054/11
RETIRADA
Reg. 47202 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 26.01.2017

Retirada: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s.
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3.

Tramitacions en curs

3.25.

Preguntes al Govern

3.25.10.

Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el
percentatge de centres educatius que fan una matèria no lingüística
en castellà i sobre els centres educatius en què la llengua vehicular
és el castellà
311-00611/11
ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP C’S
Reg. 47048 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 25.01.2017

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament

Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
Segons les declaracions de la consellera Meritxell Ruiz a El Debat de TVE 1
(01.12.16), a Catalunya hi ha un 60% de centres que fan una matèria no lingüística
en un altre llengua que pot ser «en castellà, en anglès».
– Vol dir això que el Govern de la Generalitat considera el castellà una llengua
estrangera com l’anglès?
– D’aquest 60% de centres que fan una matèria no lingüística en «un altre llengua», quin percentatge de centres la fan en castellà?
A la pregunta d’un tertulià sobre si el castellà ha de ser llengua vehicular, la consellera respon que «a alguns centres ja ho és».
– Quins són aquests centres i a quins municipis hi són?
Palau del Parlament, 2 de gener de 2017
Sonia Sierra Infante, diputada GP C’s

3.25.15.

Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps que la
calefacció de la residència per a gent gran Montnegre, de Barcelona,
ha funcionat correctament
314-07684/11
FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP SOC
Reg. 48279 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
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– Durant quants dies ha funcionat de manera correcta el sistema de calefacció de
la residència de Gent Gran Montnegre de Barcelona, durant els mesos de desembre
de 2016 i gener de 2017?
Palau del Parlament, 23 de gener de 2017
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps que el
sistema d’aigua calenta de la residència per a gent gran Montnegre,
de Barcelona, ha funcionat correctament
314-07685/11
FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP SOC
Reg. 48280 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Durant quants dies ha funcionat de manera correcta el sistema d’aigua calenta
de la residència de Gent Gran Montnegre de Barcelona, durant els mesos de desembre de 2016 i gener de 2017?
Palau del Parlament, 23 de gener de 2017
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el dia des del qual
té constància de les fallades en els sistemes de calefacció i aigua
calenta de la residència per a gent gran Montnegre, de Barcelona
314-07686/11
FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP SOC
Reg. 48281 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Des de quan té constància la Generalitat de les fallides en el sistema de calefacció i d’aigua calenta de la residència Gent Gran Montnegre de Barcelona?
Palau del Parlament, 23 de gener de 2017
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps que la
residència per a gent gran Montnegre, de Barcelona, va estar sense
aigua calenta
314-07687/11
FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP SOC
Reg. 48282 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quants dies van passar els residents de la residència Gent Gran Montnegre de
Barcelona sense aigua calenta? Com es va suplir aquesta situació?
Palau del Parlament, 23 de gener de 2017
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols per
a casos de fallada de la calefacció i el sistema d’aigua calenta en
residències per a gent gran
314-07688/11
FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP SOC
Reg. 48283 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quins són els protocols que la Generalitat de Catalunya ha se seguir en casos
con el de la Gent Gran Montnegre de Barcelona, davant la falta de calefacció i aigua
calenta en plena onada de fred?
Palau del Parlament, 23 de gener de 2017
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions
tingudes amb la direcció de la residència per a gent gran Montnegre,
de Barcelona, i amb els responsables municipals
314-07689/11
FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP SOC
Reg. 48284 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quantes reunions ha mantingut el Govern amb la direcció de la residència
Gent Gran Montnegre de Barcelona? I amb els responsables municipals?
Palau del Parlament, 23 de gener de 2017
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions
proposades pel Servei d’Inspecció i Registre per a solucionar
els problemes de climatització de la residència per a gent gran
Montnegre, de Barcelona
314-07690/11
FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP SOC
Reg. 48285 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quines han estat les actuacions i les solucions proposades pel Servei d’Inspecció i Registre de la Generalitat de Catalunya per solucionar els problemes de climatització de la Gent Gran Montnegre de Barcelona?
Palau del Parlament, 23 de gener de 2017
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre una afirmació
de l’Associació Catalana d’Afectats per les Residències sobre la
manca de calefacció i aigua calenta a la residència per a gent gran
Montnegre, de Barcelona
314-07691/11
FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP SOC
Reg. 48286 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– L’Associació Catalana d’Afectats per les Residències (ACAR) va afirmar que
des del dia 5 de gener de 2017, a la residència Gent Gran Montnegre de Barcelona
no hi havia aigua calenta sanitària ni calefacció a les habitacions. És cert?
Palau del Parlament, 23 de gener de 2017
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació als
usuaris de la residència per a gent gran Montnegre, de Barcelona, i a
llurs familiars sobre la situació de manca d’aigua calenta i calefacció
314-07692/11
FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP SOC
Reg. 48287 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Com s’ha informat els usuaris de la residència i els familiars de la situació de
manca d’aigua calenta sanitària i de calefacció a la Gent Gran Montnegre de Barcelona?
Palau del Parlament, 23 de gener de 2017
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la superfície que
ocupa l’Institut d’Estudis de l’Autogovern
314-07693/11
FORMULACIÓ: INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GP C’S
Reg. 48353 i 48578 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

Inés Arrimadas García, presidenta 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 metres quadrats ocupa la ubicació física de l’Institut d’Estudis de l’Auto
govern?
– Quin és el cost anual del seu manteniment?
Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost de
l’Institut d’Estudis de l’Autogovern
314-07694/11
FORMULACIÓ: INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GP C’S
Reg. 48354 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

Inés Arrimadas García, presidenta 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 és el pressupost anual de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern?
Es demana informació sobre els anys 2014, 2015, 2016 i el previst per a 2017.
Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació del
pressupost de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern
314-07695/11
FORMULACIÓ: INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GP C’S
Reg. 48355 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

Inés Arrimadas García, presidenta 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 què s’ha invertit el pressupost anual de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern?
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Es demana informació desglossada per gran àrees de despesa, i sobre els anys
2014, 2015, 2016 i el previst per a 2017.
Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla de
l’Institut d’Estudis de l’Autogovern
314-07696/11
FORMULACIÓ: INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GP C’S
Reg. 48356 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

Inés Arrimadas García, presidenta 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 treballadors té l’Institut d’Estudis de l’Autogovern?
Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les retribucions del
personal de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern
314-07697/11
FORMULACIÓ: INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GP C’S
Reg. 48357 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

Inés Arrimadas García, presidenta 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 és el pressupost destinat a les retribucions del personal de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern?
Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els alts càrrecs de
l’Institut d’Estudis de l’Autogovern
314-07698/11
FORMULACIÓ: INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GP C’S
Reg. 48358 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

Inés Arrimadas García, presidenta 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 alts càrrecs treballen a l’Institut d’Estudis de l’Autogovern?
Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les retribucions dels
alts càrrecs de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern
314-07699/11
FORMULACIÓ: INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GP C’S
Reg. 48359 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

Inés Arrimadas García, presidenta 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 és el pressupost destinat a les retribucions dels alts càrrecs de l’Institut
d’Estudis de l’Autogovern?
Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els càrrecs de
confiança i el personal eventual de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern
314-07700/11
FORMULACIÓ: INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GP C’S
Reg. 48360 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

Inés Arrimadas García, presidenta 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 càrrecs de confiança i personal eventual treballen a l’Institut d’Estudis
de l’Autogovern?
Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les retribucions dels
càrrecs de confiança i el personal eventual de l’Institut d’Estudis de
l’Autogovern
314-07701/11
FORMULACIÓ: INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GP C’S
Reg. 48361 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

Inés Arrimadas García, presidenta 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 és el pressupost destinat a les retribucions dels càrrecs de confiança i personal eventual de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern?
Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els documents
o informes relacionats amb l’activitat de l’Institut d’Estudis de
l’Autogovern del 2016
314-07702/11
FORMULACIÓ: INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GP C’S
Reg. 48362 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

Inés Arrimadas García, presidenta 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 documentació o informes relacionats amb la seva activitat ha realitzat
l’Institut d’Estudis de l’Autogovern durant l’any 2016?
Es demana còpia dels mateixos
Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els documents
o informes relacionats amb l’activitat de l’Institut d’Estudis de
l’Autogovern del 2015
314-07703/11
FORMULACIÓ: INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GP C’S
Reg. 48363 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

Inés Arrimadas García, presidenta 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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– Quina documentació o informes relacionats amb la seva activitat ha realitzat
l’Institut d’Estudis de l’Autogovern durant l’any 2015?
Es demana còpia dels mateixos.
Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els documents
o informes relacionats amb l’activitat de l’Institut d’Estudis de
l’Autogovern del 2014
314-07704/11
FORMULACIÓ: INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GP C’S
Reg. 48364 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

Inés Arrimadas García, presidenta 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 documentació o informes relacionats amb la seva activitat ha realitzat
l’Institut d’Estudis de l’Autogovern durant l’any 2014?
Es demana còpia dels mateixos
Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la superfície que
ocupa la Secretaria per al Desenvolupament de l’Autogovern
314-07705/11
FORMULACIÓ: INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GP C’S
Reg. 48365 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

Inés Arrimadas García, presidenta 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 metres quadrats ocupa la ubicació física de la Secretaria per al Desenvolupament de l’Autogovern?
– Quin és el cost anual del seu manteniment?
Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s

Fascicle segon
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost de la
Secretaria per al Desenvolupament de l’Autogovern
314-07706/11
FORMULACIÓ: INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GP C’S
Reg. 48366 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

Inés Arrimadas García, presidenta 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 és el pressupost anual de la Secretaria per al Desenvolupament de l’Auto
govern?
Es demana informació sobre els anys 2014, 2015, 2016 i el previst per a 2017.
Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació del
pressupost de la Secretaria per al Desenvolupament de l’Autogovern
314-07707/11
FORMULACIÓ: INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GP C’S
Reg. 48367 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

Inés Arrimadas García, presidenta 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 què s’ha invertit el pressupost anual de la Secretaria per al Desenvolupament de l’Autogovern?
Es demana informació desglossada per gran àrees de despesa, i sobre els anys
2014, 2015, 2016 i el previst per a 2017.
Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla de la
Secretaria per al Desenvolupament de l’Autogovern
314-07708/11
FORMULACIÓ: INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GP C’S
Reg. 48368 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

Inés Arrimadas García, presidenta 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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– Quants treballadors té la Secretaria per al Desenvolupament de l’Autogovern?
Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les retribucions del
personal de la Secretaria per al Desenvolupament de l’Autogovern
314-07709/11
FORMULACIÓ: INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GP C’S
Reg. 48369 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

Inés Arrimadas García, presidenta 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 és el pressupost destinat a les retribucions del personal de la Secretaria
per al Desenvolupament de l’Autogovern?
Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els alts càrrecs de
la Secretaria per al Desenvolupament de l’Autogovern
314-07710/11
FORMULACIÓ: INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GP C’S
Reg. 48370 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

Inés Arrimadas García, presidenta 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 alts càrrecs treballen a la Secretaria per al Desenvolupament de l’Auto
govern?
Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les retribucions dels
alts càrrecs de la Secretaria per al Desenvolupament de l’Autogovern
314-07711/11
FORMULACIÓ: INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GP C’S
Reg. 48371 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

Inés Arrimadas García, presidenta 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 és el pressupost destinat a les retribucions dels alts càrrecs de la Secretaria per al Desenvolupament de l’Autogovern?
Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els càrrecs
de confiança i el personal eventual de la Secretaria per al
Desenvolupament de l’Autogovern
314-07712/11
FORMULACIÓ: INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GP C’S
Reg. 48372 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

Inés Arrimadas García, presidenta 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 càrrecs de confiança i personal eventual treballen a la Secretaria per al
Desenvolupament de l’Autogovern?
Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les retribucions dels
càrrecs de confiança i el personal eventual de la Secretaria per al
Desenvolupament de l’Autogovern
314-07713/11
FORMULACIÓ: INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GP C’S
Reg. 48373 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

Inés Arrimadas García, presidenta 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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– Quin és el pressupost destinat a les retribucions dels càrrecs de confiança i personal eventual de la Secretaria per al Desenvolupament de l’Autogovern?
Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els documents
o informes relacionats amb l’activitat de la Secretaria per al
Desenvolupament de l’Autogovern del 2016
314-07714/11
FORMULACIÓ: INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GP C’S
Reg. 48374 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

Inés Arrimadas García, presidenta 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 documentació o informes relacionats amb la seva activitat ha realitzat la
Secretaria per al Desenvolupament de l’Autogovern durant l’any 2016?
Es demana còpia dels mateixos.
Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els documents
o informes relacionats amb l’activitat de la Secretaria per al
Desenvolupament de l’Autogovern del 2015
314-07715/11
FORMULACIÓ: INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GP C’S
Reg. 48375 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

Inés Arrimadas García, presidenta 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 documentació o informes relacionats amb la seva activitat ha realitzat la
Secretaria per al Desenvolupament de l’Autogovern durant l’any 2015?
Es demana còpia dels mateixos.
Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els documents
o informes relacionats amb l’activitat de la Secretaria per al
Desenvolupament de l’Autogovern del 2014
314-07716/11
FORMULACIÓ: INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GP C’S
Reg. 48376 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

Inés Arrimadas García, presidenta 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 documentació o informes relacionats amb la seva activitat ha realitzat
l’Institut d’Estudis de l’Autogovern durant l’any 2014?
Es demana còpia dels mateixos.
Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la superfície que
ocupa l’Oficina per a la Millora de les Institucions d’Autogovern
314-07717/11
FORMULACIÓ: INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GP C’S
Reg. 48377 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

Inés Arrimadas García, presidenta 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 metres quadrats ocupa la ubicació física de l’Oficina per a la Millora de
les Institucions d’Autogovern?
– Quin és el cost anual del seu manteniment?
Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost de
l’Oficina per a la Millora de les Institucions d’Autogovern
314-07718/11
FORMULACIÓ: INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GP C’S
Reg. 48378 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

Inés Arrimadas García, presidenta 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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– Quin és el pressupost anual de l’Oficina per a la Millora de les Institucions
d’Autogovern?
Es demana informació sobre els anys 2014, 2015, 2016 i el previst per a 2017.
Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació
del pressupost de l’Oficina per a la Millora de les Institucions
d’Autogovern
314-07719/11
FORMULACIÓ: INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GP C’S
Reg. 48379 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

Inés Arrimadas García, presidenta 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 què s’ha invertit el pressupost anual de l’Oficina per a la Millora de les Institucions d’Autogovern?
Es demana informació desglossada per gran àrees de despesa, i sobre els anys
2014, 2015, 2016 i el previst per a 2017.
Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla de
l’Oficina per a la Millora de les Institucions d’Autogovern
314-07720/11
FORMULACIÓ: INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GP C’S
Reg. 48380 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

Inés Arrimadas García, presidenta 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 treballadors té l’Oficina per a la Millora de les Institucions d’Auto
govern?
Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les retribucions del
personal de l’Oficina per a la Millora de les Institucions d’Autogovern
314-07721/11
FORMULACIÓ: INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GP C’S
Reg. 48381 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

Inés Arrimadas García, presidenta 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 és el pressupost destinat a les retribucions del personal de l’Oficina per a
la Millora de les Institucions d’Autogovern?
Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els alts càrrecs de
l’Oficina per a la Millora de les Institucions d’Autogovern
314-07722/11
FORMULACIÓ: INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GP C’S
Reg. 48382 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

Inés Arrimadas García, presidenta 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 alts càrrecs treballen a l’Oficina per a la Millora de les Institucions
d’Autogovern?
Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les retribucions
dels alts càrrecs de l’Oficina per a la Millora de les Institucions
d’Autogovern
314-07723/11
FORMULACIÓ: INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GP C’S
Reg. 48383 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

Inés Arrimadas García, presidenta 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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– Quin és el pressupost destinat a les retribucions dels alts càrrecs de l’Oficina
per a la Millora de les Institucions d’Autogovern?
Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els càrrecs de
confiança i el personal eventual de l’Oficina per a la Millora de les
Institucions d’Autogovern
314-07724/11
FORMULACIÓ: INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GP C’S
Reg. 48384 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

Inés Arrimadas García, presidenta 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 càrrecs de confiança i personal eventual treballen a l’Oficina per a la
Millora de les Institucions d’Autogovern?
Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les retribucions
dels càrrecs de confiança i el personal eventual de l’Oficina per a la
Millora de les Institucions d’Autogovern
314-07725/11
FORMULACIÓ: INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GP C’S
Reg. 48385 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

Inés Arrimadas García, presidenta 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 és el pressupost destinat a les retribucions dels càrrecs de confiança i personal eventual de l’Oficina per a la Millora de les Institucions d’Autogovern?
Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els documents o
informes relacionats amb l’activitat de l’Oficina per a la Millora de les
Institucions d’Autogovern del 2016
314-07726/11
FORMULACIÓ: INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GP C’S
Reg. 48386 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

Inés Arrimadas García, presidenta 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 documentació o informes relacionats amb la seva activitat ha realitzat
l’Oficina per a la Millora de les Institucions d’Autogovern durant l’any 2016?
Es demana còpia dels mateixos.
Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els documents o
informes relacionats amb l’activitat de l’Oficina per a la Millora de les
Institucions d’Autogovern del 2015
314-07727/11
FORMULACIÓ: INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GP C’S
Reg. 48387 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

Inés Arrimadas García, presidenta 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 documentació o informes relacionats amb la seva activitat ha realitzat
l’Oficina per a la Millora de les Institucions d’Autogovern durant l’any 2015?
Es demana còpia dels mateixos.
Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els documents o
informes relacionats amb l’activitat de l’Oficina per a la Millora de les
Institucions d’Autogovern del 2014
314-07728/11
FORMULACIÓ: INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GP C’S
Reg. 48388 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

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

62

BOPC 320
3 de febrer de 2017

– Quina documentació o informes relacionats amb la seva activitat ha realitzat
l’Oficina per a la Millora de les Institucions d’Autogovern durant l’any 2014?
Es demana còpia dels mateixos.
Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions
de la Comissió Interdepartamental per al Desenvolupament de
l’Autogovern el 2016
314-07729/11
FORMULACIÓ: INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GP C’S
Reg. 48389 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

Inés Arrimadas García, presidenta 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 reunions ha mantingut la Comissió Interdepartamental per al Desenvolupament de l’Autogovern durant l’any 2016?
Es demana l’acta de cadascuna d’aquestes reunions, on es detalli com a mínim:
– Els temes i continguts tractats.
– Els acords adoptats.
– Quines persones van assistir-hi.
Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions
de la Comissió Interdepartamental per al Desenvolupament de
l’Autogovern el 2015
314-07730/11
FORMULACIÓ: INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GP C’S
Reg. 48390 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

Inés Arrimadas García, presidenta 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 reunions ha mantingut la Comissió Interdepartamental per al Desenvolupament de l’Autogovern durant l’any 2015?
Es demana l’acta de cadascuna d’aquestes reunions, on es detalli com a mínim:
– Els temes i continguts tractats.
– Els acords adoptats.
– Quines persones van assistir-hi.
Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions
de la Comissió Interdepartamental per al Desenvolupament de
l’Autogovern el 2014
314-07731/11
FORMULACIÓ: INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GP C’S
Reg. 48391 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

Inés Arrimadas García, presidenta 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 reunions ha mantingut la Comissió Interdepartamental per al Desenvolupament de l’Autogovern durant l’any 2014?
Es demana l’acta de cadascuna d’aquestes reunions, on es detalli com a mínim:
– Els temes i continguts tractats.
– Els acords adoptats.
– Quines persones van assistir-hi.
Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el lloc on es
van tenir les reunions de la Comissió Interdepartamental per al
Desenvolupament de l’Autogovern el 2016
314-07732/11
FORMULACIÓ: INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GP C’S
Reg. 48392 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

Inés Arrimadas García, presidenta 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:
– On van tenir lloc les reunions que ha mantingut la Comissió Interdepartamental per al Desenvolupament de l’Autogovern durant l’any 2016?
Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el lloc on es
van tenir les reunions de la Comissió Interdepartamental per al
Desenvolupament de l’Autogovern el 2015
314-07733/11
FORMULACIÓ: INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GP C’S
Reg. 48393 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

Inés Arrimadas García, presidenta 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:
– On van tenir lloc les reunions que ha mantingut la Comissió Interdepartamental per al Desenvolupament de l’Autogovern durant l’any 2015?
Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el lloc on es
van tenir les reunions de la Comissió Interdepartamental per al
Desenvolupament de l’Autogovern el 2014
314-07734/11
FORMULACIÓ: INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GP C’S
Reg. 48394 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

Inés Arrimadas García, presidenta 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:
– On van tenir lloc les reunions que ha mantingut la Comissió Interdepartamental per al Desenvolupament de l’Autogovern durant l’any 2014?
Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració del
reglament dels dispositius conductors d’energia
314-07735/11
FORMULACIÓ: MIREIA BOYA E BUSQUET, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP CUP-CC
Reg. 48534 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

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:
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Al Departament d’Interior:
El dia 19/1 el Departament d’Interior va publicar l’oferta de licitació amb número d’expedient IT-2016-984 per tal de comprar 134 dispositus conductors d’energia
(DCE), divers material de simulació, 7.500 cartutxos i 134 sistemes d’enregistrament de vídeo i so per als DCE, per a la Direcció General de la Policia amb un valor
estimat del contracte de 637.463,64 € sense IVA.
Així mateix, el punt 4t de les conclusions de la CUP-CC al Grup de Treball sobre Dispositius electrònics aprovat per 15 vots a favor (JxSí, PSC, CSQP i CUP),
2 en contra (PPC) i 4 abstencions (C’s) estableix la obligatorietat d’elaborar un reglament per a regular l’ús dels dispositius conductors d’energia.
El redactat literal del paràgraf és:
«En el cas de l’aprovació de l’ús de les pistoles elèctriques pel Grup de treball,
és imprescindible elaborar un reglament estricte d’ús per a tots els cossos policials
catalans que incorpori els principis de necessitat i proporcionalitat; que garanteixi el
mínim dany per a les víctimes; que incorpori normes d’ús; que incorpori reconeixements mèdics obligatoris a les víctimes de les descàrregues; que incorpori formació
pública continuada i exhaustiva als agents que les puguin utilitzar; i que se’n prohibeixi el seu ús en absència del reglament.»
Per tots els motius exposats ens dirigim al Departament per saber si ha elaborat
el Reglament que ha de regular els dispositius conductors d’energia i, en cas que no
l’hagi elaborat, per quan té previst tenir-lo enllestit.
Palau del Parlament, 25 de gener de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Mireia Vehí i Cantenys, diputada, GP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions
imputades al Fons de contingència el 2016
314-07736/11
FORMULACIÓ: EVA MARTÍNEZ MORALES, DEL GP SOC
Reg. 48640 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

Eva Martínez Morales, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quina és la relació de totes les actuacions que s’han imputat al Fons de contingència l’any 2016?
Palau del Parlament, 23 de gener de 2017
Eva Martínez Morales, diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions
imputades al Fons de contingència el 2015
314-07737/11
FORMULACIÓ: EVA MARTÍNEZ MORALES, DEL GP SOC
Reg. 48641 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

Eva Martínez Morales, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quina és la relació de totes les actuacions que s’han imputat al Fons de contingència l’any 2015?
Palau del Parlament, 23 de gener de 2017
Eva Martínez Morales, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions
imputades al Fons de contingència el 2014
314-07738/11
FORMULACIÓ: EVA MARTÍNEZ MORALES, DEL GP SOC
Reg. 48642 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

Eva Martínez Morales, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quina és la relació de totes les actuacions que s’han imputat al Fons de contingència l’any 2014?
Palau del Parlament, 23 de gener de 2017
Eva Martínez Morales, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions
imputades al Fons de contingència el 2013
314-07739/11
FORMULACIÓ: EVA MARTÍNEZ MORALES, DEL GP SOC
Reg. 48643 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

Eva Martínez Morales, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quina és la relació de totes les actuacions que s’han imputat al Fons de contingència l’any 2013?
Palau del Parlament, 23 de gener de 2017
Eva Martínez Morales, diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions
imputades al Fons de contingència el 2012
314-07740/11
FORMULACIÓ: EVA MARTÍNEZ MORALES, DEL GP SOC
Reg. 48644 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

Eva Martínez Morales, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quina és la relació de totes les actuacions que s’han imputat al Fons de contingència l’any 2012?
Palau del Parlament, 23 de gener de 2017
Eva Martínez Morales, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions
imputades al Fons de contingència el 2011
314-07741/11
FORMULACIÓ: EVA MARTÍNEZ MORALES, DEL GP SOC
Reg. 48645 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

Eva Martínez Morales, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quina és la relació de totes les actuacions que s’han imputat al Fons de contingència l’any 2011?
Palau del Parlament, 23 de gener de 2017
Eva Martínez Morales, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions
imputades al Fons de contingència el 2010
314-07742/11
FORMULACIÓ: EVA MARTÍNEZ MORALES, DEL GP SOC
Reg. 48646 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

Eva Martínez Morales, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quina és la relació de totes les actuacions que s’han imputat al Fons de contingència l’any 2010?
Palau del Parlament, 23 de gener de 2017
Eva Martínez Morales, diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posada en
funcionament de les estacions de Provençana i d’Ildefons Cerdà de la
línia 10 del metro
314-07743/11
FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, DEL GP SOC
Reg. 48647 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord
amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quan preveu el Govern que es podran posar en funcionament les estacions de
Provençana i d’Ildefons Cerdà de la línia 10 del metro a la ciutat de l’Hospitalet de
Llobregat?
Palau del Parlament, 25 de gener de 2017
Jordi Terrades i Santacreu, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la conferència
«The catalan referendum» tenia caràcter institucional
314-07744/11
FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP SOC
Reg. 48653 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

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.
El passat dia 24 de gener de 2017, el Molt Honorable President de la Generalitat, juntament amb l’Honorable Vicepresident i Conseller d’Economia i Hisenda i
l’Honorable Conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència,
van dictar una conferència a la seu del Parlament Europeu a Brussel·les, titulada en
anglès «The Catalan referendum».
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Es tractava d’un acte institucional, convocat i organitzat pel Govern de la Generalitat de Catalunya? Es tractava, en canvi, d’un acte convocat i organitzat per un
o més dels grups parlamentaris de la cambra europea, o per un o més dels diputats
al Parlament Europeu? Quina era la naturalesa de l’acte?
Palau del Parlament, 25 de gener de 2017
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els organismes de la
Generalitat implicats en la convocatòria, la preparació i la difusió de
la conferència «The catalan referendum»
314-07745/11
FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP SOC
Reg. 48654 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

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.
El passat dia 24 de gener de 2017, el Molt Honorable President de la Generalitat, juntament amb l’Honorable Vicepresident i Conseller d’Economia i Hisenda i
l’Honorable Conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència,
van dictar una conferència a la seu del Parlament Europeu a Brussel·les, titulada en
anglès «The Catalan referendum».
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quins organismes de la Generalitat de Catalunya han estat implicats en la convocatòria, preparació i difusió d’aquest acte públic, i quines han estat les tasques
concretes realitzades?
Palau del Parlament, 25 de gener de 2017
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació i els
contactes mantinguts amb els grups parlamentaris europeus per a
l’organització de la conferència «The catalan referendum»
314-07746/11
FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP SOC
Reg. 48655 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

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.
El passat dia 24 de gener de 2017, el Molt Honorable President de la Generalitat, juntament amb l’Honorable Vicepresident i Conseller d’Economia i Hisenda i
l’Honorable Conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència,
van dictar una conferència a la seu del Parlament Europeu a Brussel·les, titulada en
anglès «The Catalan referendum».
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quina és la relació del Govern de la Generalitat de Catalunya amb els diferents
grups parlamentaris europeus, i en particular amb aquells que compten amb parlamentaris catalans? Es va adreçar el Govern de la Generalitat als diferents parlamentaris catalans del Parlament Europeu, o als diferents grups parlamentaris, per tal
de poder organitzar un acte públic al Parlament Europeu com el que es va celebrar
el dia 24 de gener de 2017? Van ser, en canvi, parlamentaris catalans al Parlament
Europeu, altres parlamentaris europeus, o grups parlamentaris del Parlament Euro-
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peu, els que van contactar amb el Govern de la Generalitat per tal de convidar-los
a celebrar un acte públic com el que es va celebrar el passat 24 de gener de 2017?
Palau del Parlament, 25 de gener de 2017
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mitjans de
comunicació en què es va fer publicitat de la conferència «The
catalan referendum»
314-07747/11
FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP SOC
Reg. 48656 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

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.
El passat dia 24 de gener de 2017, el Molt Honorable President de la Generalitat, juntament amb l’Honorable Vicepresident i Conseller d’Economia i Hisenda i
l’Honorable Conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència,
van dictar una conferència a la seu del Parlament Europeu a Brussel·les, titulada en
anglès «The Catalan referendum».
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– A quins mitjans de comunicació es va inserir publicitat de l’acte públic celebrat
el 24 de gener a Brussel·les, amb participació del president Puigdemont, el vicepresident Junqueras i el conseller Romeva? Quin ha estat el cost total de la publicitat inserida per difondre l’acte públic esmentat, desglossat per conceptes?
Palau del Parlament, 25 de gener de 2017
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desglossament de
l’import destinat a l’empresa Havas Media Group per a fer publicitat
de la conferència «The catalan referendum»
314-07748/11
FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP SOC
Reg. 48657 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

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.
El passat dia 24 de gener de 2017, el Molt Honorable President de la Generalitat, juntament amb l’Honorable Vicepresident i Conseller d’Economia i Hisenda i
l’Honorable Conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència,
van dictar una conferència a la seu del Parlament Europeu a Brussel·les, titulada en
anglès «The Catalan referendum».
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
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– Quin és el desglossament dels 127.810,57 €, destinats a l’empresa Havas Media
Group per tal de promoure i donar publicitat a l’acte públic celebrat el 24 de gener
a Brussel·les?
Palau del Parlament, 25 de gener de 2017
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la promoció i la
publicitat d’actes sobre la realitat política, social i econòmica de
Catalunya
314-07749/11
FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP SOC
Reg. 48658 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

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.
El passat dia 24 de gener de 2017, el Molt Honorable President de la Generalitat, juntament amb l’Honorable Vicepresident i Conseller d’Economia i Hisenda i
l’Honorable Conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència,
van dictar una conferència a la seu del Parlament Europeu a Brussel·les, titulada en
anglès «The Catalan referendum».
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat respecte a la promoció i
publicitat d’altres actes sobre la realitat política, social i econòmica de Catalunya,
inclosos els que han presentat o presentin en el futur una pluralitat de parers respecte a la matèria objecte de l’acte celebrat el passat 24 de gener de 2017 al Parlament
Europeu? Hi destinarà un esforç de difusió i publicitat equiparable?
Palau del Parlament, 25 de gener de 2017
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la intenció de donar
alguna indicació als funcionaris de la Generalitat amb relació a
l’assistència als actes de suport a l’expresident i les exconselleres de
la Generalitat que han d’ésser jutjats el 6 de febrer de 2017
314-07750/11
FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP SOC
Reg. 48659 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

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.
La consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat, Meritxell Borràs, segons recull una entrevista a un mitjà de comunicació
català, publicada el passat 23 de gener de 2017, va afirmar que veuria «normal i molt
necessari» que els funcionaris catalans demanin festa el 6 de febrer per donar suport a l’expresident de la Generalitat Artur Mas i a les exconselleres Joana Ortega i
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Irene Rigau abans del judici per l’organització del 9N. En l’entrevista, preguntada la
consellera Borràs sobre si recomanaria als treballadors públics del Govern que no
anessin a treballar aquell dia, va respondre: «Per què no?»
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Ha emès o té intenció d’emetre el Govern de la Generalitat, o el propi Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, alguna indicació al
conjunt dels funcionaris i de les funcionàries de la Generalitat de Catalunya sobre
l’assistència als actes de suport a l’expresident de la Generalitat, Artur Mas, i a les
exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau, previstes pel 6 de febrer de 2017?
Palau del Parlament, 25 de gener de 2017
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la intenció de donar
indicacions als responsables de recursos humans dels organismes
de la Generalitat per a facilitar l’assistència dels funcionaris als actes
de suport a l’expresident i les exconselleres de la Generalitat que han
d’ésser jutjats el 6 de febrer de 2017
314-07751/11
FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP SOC
Reg. 48660 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

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.
La consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat, Meritxell Borràs, segons recull una entrevista a un mitjà de comunicació
català, publicada el passat 23 de gener de 2017, va afirmar que veuria «normal i molt
necessari» que els funcionaris catalans demanin festa el 6 de febrer per donar suport a l’expresident de la Generalitat Artur Mas i a les exconselleres Joana Ortega i
Irene Rigau abans del judici per l’organització del 9N. En l’entrevista, preguntada la
consellera Borràs sobre si recomanaria als treballadors públics del Govern que no
anessin a treballar aquell dia, va respondre: «Per què no?»
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Ha emès o té intenció d’emetre el Govern de la Generalitat, o el propi Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, alguna indicació als
responsables de recursos humans dels diferents organismes de la Generalitat, per tal
de facilitar que els funcionaris puguin excusar l’assistència al seu lloc de treball el
dia 6 de febrer de 2017?
Palau del Parlament, 25 de gener de 2017
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la intenció de
consignar quins treballadors del sector públic poden no anar a
treballar el 6 de febrer de 2017
314-07752/11
FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP SOC
Reg. 48661 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

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.
La consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat, Meritxell Borràs, segons recull una entrevista a un mitjà de comunicació
català, publicada el passat 23 de gener de 2017, va afirmar que veuria «normal i molt
necessari» que els funcionaris catalans demanin festa el 6 de febrer per donar suport a l’expresident de la Generalitat Artur Mas i a les exconselleres Joana Ortega i
Irene Rigau abans del judici per l’organització del 9N. En l’entrevista, preguntada la
consellera Borràs sobre si recomanaria als treballadors públics del Govern que no
anessin a treballar aquell dia, va respondre: «Per què no?»
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Té el Govern intenció de consignar quins funcionaris i funcionàries, o altres
treballadors i treballadores del sector públic, facin ús de qualsevol dels mecanismes
que tinguin a disposició per no assistir al seu lloc de treball el dia 6 de febrer de
2017 i, per tant, per contrast, també quins i quines sí que assisteixin amb normalitat
al seu lloc de treball?
Palau del Parlament, 25 de gener de 2017
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les implicacions de
les declaracions de la consellera de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge amb relació a l’assistència als actes de suport
a l’expresident i les exconselleres de la Generalitat que han d’ésser
jutjats el 6 de febrer de 2017
314-07753/11
FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP SOC
Reg. 48662 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

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.
La consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat, Meritxell Borràs, segons recull una entrevista a un mitjà de comunicació
català, publicada el passat 23 de gener de 2017, va afirmar que veuria «normal i molt
necessari» que els funcionaris catalans demanin festa el 6 de febrer per donar suport a l’expresident de la Generalitat Artur Mas i a les exconselleres Joana Ortega i
Irene Rigau abans del judici per l’organització del 9N. En l’entrevista, preguntada la
consellera Borràs sobre si recomanaria als treballadors públics del Govern que no
anessin a treballar aquell dia, va respondre: «Per què no?»
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
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– Ha valorat la consellera Borràs, abans o després de fer les declaracions esmentades, les implicacions que tenen els seus suggeriments sobre el caràcter «molt
necessari» de l’assistència a aquests actes públics del 6 de febrer per part dels funcionaris, i la seva recomanació que els treballadors públics hi assisteixin, tenint en
compte la relació de subjecció especial que uneix als funcionaris amb les administracions públiques, segons la doctrina constitucional, i també les atribucions del Departament que encapçala?
Palau del Parlament, 25 de gener de 2017
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la consellera de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge pretenia influir en
els treballadors del sector públic amb relació a l’assistència als actes
de suport a l’expresident i les exconselleres de la Generalitat que han
d’ésser jutjats el 6 de febrer de 2017
314-07754/11
FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP SOC
Reg. 48663 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

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.
La consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat, Meritxell Borràs, segons recull una entrevista a un mitjà de comunicació
català, publicada el passat 23 de gener de 2017, va afirmar que veuria «normal i molt
necessari» que els funcionaris catalans demanin festa el 6 de febrer per donar suport a l’expresident de la Generalitat Artur Mas i a les exconselleres Joana Ortega i
Irene Rigau abans del judici per l’organització del 9N. En l’entrevista, preguntada la
consellera Borràs sobre si recomanaria als treballadors públics del Govern que no
anessin a treballar aquell dia, va respondre: «Per què no?»
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Pretenia la consellera, tenint en compte ambdues consideracions sobre l’assistència a l’acte per part de funcionaris, funcionàries, treballadors públics i treballadores públiques (recomanar-la i considerar-la molt necessària), exercir algun tipus
d’influència sobre el capteniment dels funcionaris i treballadors públics amb relació
a l’acte públic esmentat?
Palau del Parlament, 25 de gener de 2017
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les implicacions en
la prestació dels serveis públics de les declaracions de la consellera
de Governació, Administracions Públiques i Habitatge amb relació a
l’assistència als actes de suport a l’expresident i les exconselleres de
la Generalitat que han d’ésser jutjats el 6 de febrer de 2017
314-07755/11
FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP SOC
Reg. 48664 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

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.
La consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat, Meritxell Borràs, segons recull una entrevista a un mitjà de comunicació
català, publicada el passat 23 de gener de 2017, va afirmar que veuria «normal i molt
necessari» que els funcionaris catalans demanin festa el 6 de febrer per donar suport a l’expresident de la Generalitat Artur Mas i a les exconselleres Joana Ortega i
Irene Rigau abans del judici per l’organització del 9N. En l’entrevista, preguntada la
consellera Borràs sobre si recomanaria als treballadors públics del Govern que no
anessin a treballar aquell dia, va respondre: «Per què no?»
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Ha valorat la consellera Borràs, abans o després de fer les declaracions esmentades, les implicacions que puguin tenir sobre la prestació dels serveis públics, si
la seva crida a participar en els actes públics del 6 de febrer de 2017 gaudeix d’un
cert èxit? Ha elaborat o té pensat elaborar el Govern o el Departament algun pla de
contingència per assegurar la normal prestació dels serveis públics durant aquella
jornada?
Palau del Parlament, 25 de gener de 2017
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tracte que donarà
a les manifestacions i els actes públics polítics o sindicals que
tinguin lloc durant la jornada laboral dels treballadors públics de la
Generalitat
314-07756/11
FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP SOC
Reg. 48665 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

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.
La consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat, Meritxell Borràs, segons recull una entrevista a un mitjà de comunicació
català, publicada el passat 23 de gener de 2017, va afirmar que veuria «normal i molt
necessari» que els funcionaris catalans demanin festa el 6 de febrer per donar suport a l’expresident de la Generalitat Artur Mas i a les exconselleres Joana Ortega i
Irene Rigau abans del judici per l’organització del 9N. En l’entrevista, preguntada la
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consellera Borràs sobre si recomanaria als treballadors públics del Govern que no
anessin a treballar aquell dia, va respondre: «Per què no?»
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Donarà el Govern de la Generalitat, o el Departament, un tracte equivalent a
altres manifestacions i actes públics de caràcter polític o sindical que es desenvolupin durant la jornada laboral dels funcionaris i funcionàries, de les treballadores
públiques i els treballadors públics de la Generalitat?
Palau del Parlament, 25 de gener de 2017
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències que
s’han produït en el servei ferroviari de rodalia del 2012 al 2016
314-07757/11
FORMULACIÓ: MARINA BRAVO SOBRINO, DEL GP C’S
Reg. 48669 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
La percepció de la qualitat del servei de Rodalies ha empitjorat en els darrers
anys. En relació a les incidències,
– Quantes incidències s’han produït des de 2012 fins a l’última dada que es disposi de 2016?
Palau del Parlament, 25 de gener de 2017
Marina Bravo Sobrino, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències en el
servei ferroviari de rodalia vinculades a la infraestructura d’Adif
314-07758/11
FORMULACIÓ: MARINA BRAVO SOBRINO, DEL GP C’S
Reg. 48670 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
La percepció de la qualitat del servei de Rodalies ha empitjorat en els darrers
anys. En relació a les incidències,
– Quantes estan vinculades a la infraestructura d’Adif?
Palau del Parlament, 25 de gener de 2017
Marina Bravo Sobrino, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències en el
servei ferroviari de rodalia vinculades als trens i l’operació de Renfe
314-07759/11
FORMULACIÓ: MARINA BRAVO SOBRINO, DEL GP C’S
Reg. 48671 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
La percepció de la qualitat del servei de Rodalies ha empitjorat en els darrers
anys. En relació a les incidències,
– Quantes estan vinculades amb els trens i l’operació prestada per Renfe?
Palau del Parlament, 25 de gener de 2017
Marina Bravo Sobrino, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències que
s’han produït en el servei ferroviari de rodalia no vinculades a Adif ni
a Renfe
314-07760/11
FORMULACIÓ: MARINA BRAVO SOBRINO, DEL GP C’S
Reg. 48672 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
La percepció de la qualitat del servei de Rodalies ha empitjorat en els darrers
anys. En relació a les incidències,
– Quantes es deuen a altres causes?
Palau del Parlament, 25 de gener de 2017
Marina Bravo Sobrino, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els serveis
d’emergència tenien algun protocol acordat amb Adif i Renfe pel que
fa a la detecció de bosses, motxilles o maletes sospitoses
314-07761/11
FORMULACIÓ: MARINA BRAVO SOBRINO, DEL GP C’S
Reg. 48673 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
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El día 10 de enero de 2017, la estación de Sants fue desalojada durante aproximadamente una hora por la presencia de una maleta sospechosa que había sido encontrada en un tren y transportada posteriormente a Sants. El olvido de bolsas, mochilas o maletas en los trenes es una incidencia habitual. En relación a este hecho,
– ¿Tenían hasta la fecha los servicios de emergencia de la Generalitat algún protocolo de actuación acordado con Adif y Renfe para estos casos?
Palau del Parlament, 25 de gener de 2017
Marina Bravo Sobrino, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’establiment d’un
nou protocol d’actuació dels serveis d’emergència pel que fa a
la detecció de bosses, motxilles o maletes sospitoses en trens o
instal·lacions ferroviàries
314-07762/11
FORMULACIÓ: MARINA BRAVO SOBRINO, DEL GP C’S
Reg. 48674 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
El día 10 de enero de 2017, la estación de Sants fue desalojada durante aproximadamente una hora por la presencia de una maleta sospechosa que había sido encontrada en un tren y transportada posteriormente a Sants. El olvido de bolsas, mochilas o maletas en los trenes es una incidencia habitual. En relación a este hecho,
– ¿Se ha establecido algún nuevo protocolo de actuación para futuras ocasiones?
Palau del Parlament, 25 de gener de 2017
Marina Bravo Sobrino, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contractes
d’obra, manteniment, serveis o concessió del tram central de la línia
9 del metro vigents el 2016
314-07763/11
FORMULACIÓ: MARINA BRAVO SOBRINO, DEL GP C’S
Reg. 48675 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
En relación al tramo central de la línea 9 de metro,
– ¿Qué contratos de obras, mantenimiento, servicios (asistencia técnica, control
de calidad) o concesión se encuentran o se han encontrado en vigor en algún momento de 2016?
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– ¿Cuáles son las empresas adjudicatarias de cada uno de ellos?
Palau del Parlament, 25 de gener de 2017
Marina Bravo Sobrino, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions pel
que fa a contractes d’obra, manteniment, serveis o concessió del
tram central de la línia 9 del metro vigents el 2016
314-07764/11
FORMULACIÓ: MARINA BRAVO SOBRINO, DEL GP C’S
Reg. 48676 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
En relación al tramo central de la línea 9 de metro, y a los contratos de obras,
mantenimiento, servicios (asistencia técnica, control de calidad) o concesión se encuentran o se han encontrado en vigor en algún momento de 2016,
– ¿Qué actuaciones se han llevado a cabo durante 2016?
Palau del Parlament, 25 de gener de 2017
Marina Bravo Sobrino, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els imports pagats
pel que fa a contractes d’obra, manteniment, serveis o concessió del
tram central de la línia 9 del metro vigents el 2016
314-07765/11
FORMULACIÓ: MARINA BRAVO SOBRINO, DEL GP C’S
Reg. 48677 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
En relación al tramo central de la línea 9 de metro, y a los contratos de obras,
mantenimiento, servicios (asistencia técnica, control de calidad) o concesión se encuentran o se han encontrado en vigor en algún momento de 2016,
– ¿Cuáles han sido los importes abonados a cada uno de ellos?
Palau del Parlament, 25 de gener de 2017
Marina Bravo Sobrino, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mitjans de
comunicació que la Vicepresidència de la Generalitat ha contractat
per a fer publicitat del Projecte de llei de pressupostos de la
Generalitat de Catalunya per al 2017
314-07766/11
FORMULACIÓ: JOAN COSCUBIELA CONESA, DEL GP CSP
Reg. 48792 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

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 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:
A quins mitjans de comunicació digitals s’ha contractat espais de publicitat des
de Vicepresidència de la Generalitat per fer publicitat del projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per l’any 2017.
Palau del Parlament, 26 de gener de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha contractat
espais publicitaris de mitjans de comunicació escrits, de ràdio o de
televisió per al Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per al 2017
314-07767/11
FORMULACIÓ: JOAN COSCUBIELA CONESA, DEL GP CSP
Reg. 48793 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

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 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 contractat espais publicitaris en d’altres mitjans de comunicació en suport paper, ràdio o televisió sobre el projecte de pressupostos del Govern de la Generalitat per l’any 2017? En quins?
Palau del Parlament, 26 de gener de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la
campanya publicitària per al Projecte de llei de pressupostos de la
Generalitat de Catalunya per al 2017
314-07768/11
FORMULACIÓ: JOAN COSCUBIELA CONESA, DEL GP CSP
Reg. 48794 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

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 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 cost total de la campanya publicitària que s’ha dissenyat al voltant
del projecte de pressupostos de la Generalitat per l’any 2017?
Palau del Parlament, 26 de gener de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual
la Vicepresidència de la Generalitat ha decidit fer una campanya
publicitària del Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per al 2017
314-07769/11
FORMULACIÓ: JOAN COSCUBIELA CONESA, DEL GP CSP
Reg. 48795 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

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 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:
– Amb quin motiu ha decidit Vicepresidència de la Generalitat fer una campanya
publicitària del projecte de pressupostos de la Generalitat per l’any 2017?
Palau del Parlament, 26 de gener de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades fiscals
que té dels ciutadans
314-07770/11
FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP SOC
Reg. 48843 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

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.
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Segons ha publicat un mitjà de comunicació en data 26 de gener de 2017, el senador català Santi Vidal ha realitzat una sèrie d’afirmacions durant una sèrie de
conferències organitzades per ERC a diversos municipis, que són motiu de profunda preocupació. En concret, les afirmacions recollides pel mitjà que les publica van
ser pronunciades al Museu de Granollers (24 de novembre), al Casal de Cultura de
Matadepera (14 de desembre), als Lluïsos d’Horta de Barcelona (9 de desembre), a
la Biblioteca Municipal de Navàs (Bages, 18 de gener) i a Garcia (Ribera d’Ebre,
21 de gener).
És més, desautoritzades aquestes afirmacions per portaveus d’ERC i del Govern,
el propi Vidal, en noves declaracions públiques recollides per diversos mitjans de
comunicació en la mateixa data de 26 de gener de 2017, es referma en la veracitat
del que afirmà en el transcurs d’aquestes conferències.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– De quines dades fiscals dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya disposa el Govern de la Generalitat de Catalunya?
Palau del Parlament, 27 de gener de 2017
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si és cert que té les
dades fiscals dels ciutadans
314-07771/11
FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP SOC
Reg. 48844 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

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.
Segons ha publicat un mitjà de comunicació en data 26 de gener de 2017, el senador català Santi Vidal ha realitzat una sèrie d’afirmacions durant una sèrie de
conferències organitzades per ERC a diversos municipis, que són motiu de profunda preocupació. En concret, les afirmacions recollides pel mitjà que les publica van
ser pronunciades al Museu de Granollers (24 de novembre), al Casal de Cultura de
Matadepera (14 de desembre), als Lluïsos d’Horta de Barcelona (9 de desembre), a
la Biblioteca Municipal de Navàs (Bages, 18 de gener) i a Garcia (Ribera d’Ebre,
21 de gener).
És més, desautoritzades aquestes afirmacions per portaveus d’ERC i del Govern,
el propi Vidal, en noves declaracions públiques recollides per diversos mitjans de
comunicació en la mateixa data de 26 de gener de 2017, es referma en la veracitat
del que afirmà en el transcurs d’aquestes conferències.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– És cert que el Govern de la Generalitat de Catalunya disposa de totes les dades
fiscals dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya?
– En cas afirmatiu, és cert que el Govern de la Generalitat de Catalunya les ha
obtingudes contravenint en algun aspecte la legislació vigent?
– En cas afirmatiu, és cert que aquestes dades s’estan emprant o es pretenen emprar per confegir una mena de cens electoral de la ciutadania de Catalunya, al marge
del que manté l’Oficina del Cens Electoral?
Palau del Parlament, 27 de gener de 2017
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha encarregat cap
estudi per a crear un cens electoral propi
314-07772/11
FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP SOC
Reg. 48845 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

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.
Segons ha publicat un mitjà de comunicació en data 26 de gener de 2017, el senador català Santi Vidal ha realitzat una sèrie d’afirmacions durant una sèrie de
conferències organitzades per ERC a diversos municipis, que són motiu de profunda preocupació. En concret, les afirmacions recollides pel mitjà que les publica van
ser pronunciades al Museu de Granollers (24 de novembre), al Casal de Cultura de
Matadepera (14 de desembre), als Lluïsos d’Horta de Barcelona (9 de desembre), a
la Biblioteca Municipal de Navàs (Bages, 18 de gener) i a Garcia (Ribera d’Ebre,
21 de gener).
És més, desautoritzades aquestes afirmacions per portaveus d’ERC i del Govern,
el propi Vidal, en noves declaracions públiques recollides per diversos mitjans de
comunicació en la mateixa data de 26 de gener de 2017, es referma en la veracitat
del que afirmà en el transcurs d’aquestes conferències.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– S’ha encarregat per part del Govern de la Generalitat algun estudi, informe,
dictamen o assessorament, sota qualsevol fórmula, adreçat a la constitució d’un cens
electoral de la ciutadania de Catalunya, al marge del que manté l’Oficina del Cens
Electoral? Si és així, a quina o quines persones o organismes, i en quina data s’han
sol·licitat i rebut, si és el cas, els esmentats estudis, informes, dictàmens o assessoraments?
Palau del Parlament, 27 de gener de 2017
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de
trametre una comunicació a les empreses i els ciutadans amb relació
a la recaptació dels tributs per una autoritat tributària catalana
314-07773/11
FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP SOC
Reg. 48846 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

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.
Segons ha publicat un mitjà de comunicació en data 26 de gener de 2017, el senador català Santi Vidal ha realitzat una sèrie d’afirmacions durant una sèrie de
conferències organitzades per ERC a diversos municipis, que són motiu de profunda preocupació. En concret, les afirmacions recollides pel mitjà que les publica van
ser pronunciades al Museu de Granollers (24 de novembre), al Casal de Cultura de
Matadepera (14 de desembre), als Lluïsos d’Horta de Barcelona (9 de desembre), a
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la Biblioteca Municipal de Navàs (Bages, 18 de gener) i a Garcia (Ribera d’Ebre,
21 de gener).
És més, desautoritzades aquestes afirmacions per portaveus d’ERC i del Govern,
el propi Vidal, en noves declaracions públiques recollides per diversos mitjans de
comunicació en la mateixa data de 26 de gener de 2017, es referma en la veracitat
del que afirmà en el transcurs d’aquestes conferències.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Té el Govern de la Generalitat de Catalunya algun estudi o projecte per a la
tramesa d’una comunicació a les empreses amb seu a Catalunya, o a ciutadans particulars, relativa a la recaptació de tots els tributs per una nova autoritat tributària
catalana, sota la denominació que sigui, o té ja programada aquesta comunicació
per a mitjans de 2017?
Palau del Parlament, 27 de gener de 2017
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha encarregat cap
estudi sobre fórmules perquè els ciutadans s’adrecin a una autoritat
tributària catalana si reben cap comunicació de l’agència tributària
espanyola
314-07774/11
FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP SOC
Reg. 48847 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

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.
Segons ha publicat un mitjà de comunicació en data 26 de gener de 2017, el senador català Santi Vidal ha realitzat una sèrie d’afirmacions durant una sèrie de
conferències organitzades per ERC a diversos municipis, que són motiu de profunda preocupació. En concret, les afirmacions recollides pel mitjà que les publica van
ser pronunciades al Museu de Granollers (24 de novembre), al Casal de Cultura de
Matadepera (14 de desembre), als Lluïsos d’Horta de Barcelona (9 de desembre), a
la Biblioteca Municipal de Navàs (Bages, 18 de gener) i a Garcia (Ribera d’Ebre,
21 de gener).
És més, desautoritzades aquestes afirmacions per portaveus d’ERC i del Govern,
el propi Vidal, en noves declaracions públiques recollides per diversos mitjans de
comunicació en la mateixa data de 26 de gener de 2017, es referma en la veracitat
del que afirmà en el transcurs d’aquestes conferències.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Ha encarregat el Govern de la Generalitat de Catalunya algun estudi, informe,
dictamen o assessorament sobre eventuals fórmules per tal que els ciutadans s’hagin d’adreçar a una nova autoritat tributària catalana, si reben cap comunicació de
l’Agència Tributària espanyola? Si és així, a quina o quines persones o organismes,
i en quina data s’han sol·licitat i rebut, si és el cas, els esmentats estudis, informes,
dictàmens o assessoraments?
Palau del Parlament, 27 de gener de 2017
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha encarregat cap
estudi sobre les preferències polítiques dels jutges i els magistrats
314-07775/11
FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP SOC
Reg. 48848 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

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.
Segons ha publicat un mitjà de comunicació en data 26 de gener de 2017, el senador català Santi Vidal ha realitzat una sèrie d’afirmacions durant una sèrie de
conferències organitzades per ERC a diversos municipis, que són motiu de profunda preocupació. En concret, les afirmacions recollides pel mitjà que les publica van
ser pronunciades al Museu de Granollers (24 de novembre), al Casal de Cultura de
Matadepera (14 de desembre), als Lluïsos d’Horta de Barcelona (9 de desembre), a
la Biblioteca Municipal de Navàs (Bages, 18 de gener) i a Garcia (Ribera d’Ebre,
21 de gener).
És més, desautoritzades aquestes afirmacions per portaveus d’ERC i del Govern,
el propi Vidal, en noves declaracions públiques recollides per diversos mitjans de
comunicació en la mateixa data de 26 de gener de 2017, es referma en la veracitat
del que afirmà en el transcurs d’aquestes conferències.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Ha encarregat el Govern de la Generalitat de Catalunya algun estudi, informe,
dictamen o assessorament sobre les preferències polítiques dels jutges i magistrats
amb destí a Catalunya pel que fa a una eventual secessió de Catalunya, o sobre qualsevol altre aspecte de les seves preferències polítiques? Si és així, a quina o quines
persones o organismes, i en quina data s’han sol·licitat i rebut, si és el cas, els esmentats estudis, informes, dictàmens o assessoraments?
Palau del Parlament, 27 de gener de 2017
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha encarregat cap
estudi sobre la voluntat dels jutges i els magistrats de romandre a
Catalunya en cas de secessió
314-07776/11
FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP SOC
Reg. 48849 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

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.
Segons ha publicat un mitjà de comunicació en data 26 de gener de 2017, el senador català Santi Vidal ha realitzat una sèrie d’afirmacions durant una sèrie de
conferències organitzades per ERC a diversos municipis, que són motiu de profunda preocupació. En concret, les afirmacions recollides pel mitjà que les publica van
ser pronunciades al Museu de Granollers (24 de novembre), al Casal de Cultura de
Matadepera (14 de desembre), als Lluïsos d’Horta de Barcelona (9 de desembre), a
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la Biblioteca Municipal de Navàs (Bages, 18 de gener) i a Garcia (Ribera d’Ebre,
21 de gener).
És més, desautoritzades aquestes afirmacions per portaveus d’ERC i del Govern,
el propi Vidal, en noves declaracions públiques recollides per diversos mitjans de
comunicació en la mateixa data de 26 de gener de 2017, es referma en la veracitat
del que afirmà en el transcurs d’aquestes conferències.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Ha encarregat el Govern de la Generalitat de Catalunya algun estudi, informe,
dictamen o assessorament sobre l’eventual capteniment dels jutges i magistrats amb
destí a Catalunya pel que fa a la seva voluntat de seguir residint o exercint aquí, davant d’una eventual secessió de Catalunya? Si és així, a quina o quines persones o
organismes, i en quina data s’han sol·licitat i rebut, si és el cas, els esmentats estudis,
informes, dictàmens o assessoraments?
Palau del Parlament, 27 de gener de 2017
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un
pla de contingència per a substituir els jutges i els magistrats que
decidissin anar-se’n en cas de secessió de Catalunya
314-07777/11
FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP SOC
Reg. 48850 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

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.
Segons ha publicat un mitjà de comunicació en data 26 de gener de 2017, el senador català Santi Vidal ha realitzat una sèrie d’afirmacions durant una sèrie de
conferències organitzades per ERC a diversos municipis, que són motiu de profunda preocupació. En concret, les afirmacions recollides pel mitjà que les publica van
ser pronunciades al Museu de Granollers (24 de novembre), al Casal de Cultura de
Matadepera (14 de desembre), als Lluïsos d’Horta de Barcelona (9 de desembre), a
la Biblioteca Municipal de Navàs (Bages, 18 de gener) i a Garcia (Ribera d’Ebre,
21 de gener).
És més, desautoritzades aquestes afirmacions per portaveus d’ERC i del Govern,
el propi Vidal, en noves declaracions públiques recollides per diversos mitjans de
comunicació en la mateixa data de 26 de gener de 2017, es referma en la veracitat
del que afirmà en el transcurs d’aquestes conferències.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Disposa el Govern de la Generalitat de Catalunya d’un pla de contingència per
substituir els jutges o magistrats amb destí a Catalunya que eventualment decidissin
canviar la seva residència a algun indret fora de Catalunya, o bé deixar d’exercir les seves funcions, en la hipòtesi d’una secessió de Catalunya respecte a la resta d’Espanya?
Palau del Parlament, 27 de gener de 2017
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un pla
per a fixar un termini perquè els jutges i els magistrats decideixin si
romanen a Catalunya en cas de secessió
314-07778/11
FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP SOC
Reg. 48851 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

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.
Segons ha publicat un mitjà de comunicació en data 26 de gener de 2017, el senador català Santi Vidal ha realitzat una sèrie d’afirmacions durant una sèrie de
conferències organitzades per ERC a diversos municipis, que són motiu de profunda preocupació. En concret, les afirmacions recollides pel mitjà que les publica van
ser pronunciades al Museu de Granollers (24 de novembre), al Casal de Cultura de
Matadepera (14 de desembre), als Lluïsos d’Horta de Barcelona (9 de desembre), a
la Biblioteca Municipal de Navàs (Bages, 18 de gener) i a Garcia (Ribera d’Ebre,
21 de gener).
És més, desautoritzades aquestes afirmacions per portaveus d’ERC i del Govern,
el propi Vidal, en noves declaracions públiques recollides per diversos mitjans de
comunicació en la mateixa data de 26 de gener de 2017, es referma en la veracitat
del que afirmà en el transcurs d’aquestes conferències.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Disposa el Govern de la Generalitat d’algun pla consistent en conferir un termini de tres mesos als jutges i magistrats amb destí a Catalunya, a comptar de la
data d’una hipotètica secessió de Catalunya, per tal que aquests triïn si volen romandre al país o abandonar-lo, o té la intenció de provar d’arribar a aquesta situació? Ha
encarregat el Govern de la Generalitat de Catalunya algun estudi, informe, dictamen o assessorament sobre aquest aspecte? Si és així, a quina o quines persones o
organismes, i en quina data s’han sol·licitat i rebut, si és el cas, els esmentats estudis,
informes, dictàmens o assessoraments?
Palau del Parlament, 27 de gener de 2017
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un
pla per a exigir als jutges i els magistrats que decidissin romandre a
Catalunya, en cas de secessió, que passin per diversos procediments
314-07779/11
FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP SOC
Reg. 48852 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

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.
Segons ha publicat un mitjà de comunicació en data 26 de gener de 2017, el senador català Santi Vidal ha realitzat una sèrie d’afirmacions durant una sèrie de
conferències organitzades per ERC a diversos municipis, que són motiu de profunda preocupació. En concret, les afirmacions recollides pel mitjà que les publica van
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ser pronunciades al Museu de Granollers (24 de novembre), al Casal de Cultura de
Matadepera (14 de desembre), als Lluïsos d’Horta de Barcelona (9 de desembre), a
la Biblioteca Municipal de Navàs (Bages, 18 de gener) i a Garcia (Ribera d’Ebre,
21 de gener).
És més, desautoritzades aquestes afirmacions per portaveus d’ERC i del Govern,
el propi Vidal, en noves declaracions públiques recollides per diversos mitjans de
comunicació en la mateixa data de 26 de gener de 2017, es referma en la veracitat
del que afirmà en el transcurs d’aquestes conferències.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Disposa el Govern de la Generalitat d’algun pla consistent en exigir, als jutges
o magistrats que decidissin quedar-se a Catalunya i seguir exercint com a tals, davant una hipotètica secessió, que passin per una sèrie de procediments dissenyats
ad hoc? En cas afirmatiu, contempla o en algun moment ha contemplat el Govern
de la Generalitat de Catalunya requerir-los l’acreditació del nivell C de català, oral
i escrit, disposar d’un informe favorable d’una comissió d’avaluació mixta entre els
màxims representants d’un eventual poder judicial català i un equivalent del consell consultiu, i per últim acreditar el «compromís» amb la nova autoritat sorgida
de l’eventual secessió? Contempla o ha contemplat en algun moment el Govern de
la Generalitat que, per supervisar aquest procés, es creï un organisme disciplinari
extern a la judicatura?
Palau del Parlament, 27 de gener de 2017
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha encarregat cap
estudi sobre la creació d’un nou sistema judicial
314-07780/11
FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP SOC
Reg. 48853 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

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.
Segons ha publicat un mitjà de comunicació en data 26 de gener de 2017, el senador català Santi Vidal ha realitzat una sèrie d’afirmacions durant una sèrie de
conferències organitzades per ERC a diversos municipis, que són motiu de profunda preocupació. En concret, les afirmacions recollides pel mitjà que les publica van
ser pronunciades al Museu de Granollers (24 de novembre), al Casal de Cultura de
Matadepera (14 de desembre), als Lluïsos d’Horta de Barcelona (9 de desembre), a
la Biblioteca Municipal de Navàs (Bages, 18 de gener) i a Garcia (Ribera d’Ebre,
21 de gener).
És més, desautoritzades aquestes afirmacions per portaveus d’ERC i del Govern,
el propi Vidal, en noves declaracions públiques recollides per diversos mitjans de
comunicació en la mateixa data de 26 de gener de 2017, es referma en la veracitat
del que afirmà en el transcurs d’aquestes conferències.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Ha encarregat el Govern de la Generalitat de Catalunya algun estudi, informe, dictamen o assessorament sobre l’eventual creació d’un nou sistema judicial a
Catalunya, per tenir-lo preparat per al mes de juny de 2017 o en qualsevol anterior
o ulterior moment? Si és així, a quina o quines persones o organismes, i en quina
data s’han sol·licitat i rebut, si és el cas, els esmentats estudis, informes, dictàmens
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o assessoraments? Ha participat en algun moment el conseller de Justícia, Hble. Sr.
Carles Mundó, en les tasques de preparació d’un hipotètic nou sistema judicial català? I el senador Sr. Santi Vidal, hi ha participat en algun moment?
Palau del Parlament, 27 de gener de 2017
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha mantingut
converses amb l’OTAN
314-07781/11
FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP SOC
Reg. 48854 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

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.
Segons ha publicat un mitjà de comunicació en data 26 de gener de 2017, el senador català Santi Vidal ha realitzat una sèrie d’afirmacions durant una sèrie de
conferències organitzades per ERC a diversos municipis, que són motiu de profunda preocupació. En concret, les afirmacions recollides pel mitjà que les publica van
ser pronunciades al Museu de Granollers (24 de novembre), al Casal de Cultura de
Matadepera (14 de desembre), als Lluïsos d’Horta de Barcelona (9 de desembre), a
la Biblioteca Municipal de Navàs (Bages, 18 de gener) i a Garcia (Ribera d’Ebre,
21 de gener).
És més, desautoritzades aquestes afirmacions per portaveus d’ERC i del Govern,
el propi Vidal, en noves declaracions públiques recollides per diversos mitjans de
comunicació en la mateixa data de 26 de gener de 2017, es referma en la veracitat
del que afirmà en el transcurs d’aquestes conferències.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Ha mantingut el Govern de la Generalitat de Catalunya en algun moment, o
manté en l’actualitat, converses amb l’OTAN, a través del conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Hble. Sr. Raül Romeva, o cap altre
representant del Govern? Ha designat l’OTAN negociadors amb el Govern de la Generalitat de Catalunya, en algun moment, i sigui per tractar l’assumpte que sigui?
Ha arribat el Govern de la Generalitat de Catalunya a cap compromís amb l’OTAN,
o amb persones en nom de l’OTAN, a cap compromís o preacord, o existeixen
converses per assolir-ne? En cas afirmatiu, contemplen aquestes converses o compromisos o preacords que Catalunya col·labori amb la tramesa d’ajuda humanitària
als escenaris bèl·lics amb presència de l’OTAN, i amb l’enviament d’helicòpters de
transport? Contemplen aquestes converses o compromisos o preacords la instal·lació
a Catalunya d’una fàbrica d’helicòpters de transport destinats a participar en missions de l’OTAN?
Palau del Parlament, 27 de gener de 2017
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació que
té amb relació als estats de la Unió Europea que reconeixerien
Catalunya l’endemà mateix del referèndum sobre la independència
314-07782/11
FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP SOC
Reg. 48855 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

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.
Segons ha publicat un mitjà de comunicació en data 26 de gener de 2017, el senador català Santi Vidal ha realitzat una sèrie d’afirmacions durant una sèrie de
conferències organitzades per ERC a diversos municipis, que són motiu de profunda preocupació. En concret, les afirmacions recollides pel mitjà que les publica van
ser pronunciades al Museu de Granollers (24 de novembre), al Casal de Cultura de
Matadepera (14 de desembre), als Lluïsos d’Horta de Barcelona (9 de desembre), a
la Biblioteca Municipal de Navàs (Bages, 18 de gener) i a Garcia (Ribera d’Ebre,
21 de gener).
És més, desautoritzades aquestes afirmacions per portaveus d’ERC i del Govern,
el propi Vidal, en noves declaracions públiques recollides per diversos mitjans de
comunicació en la mateixa data de 26 de gener de 2017, es referma en la veracitat
del que afirmà en el transcurs d’aquestes conferències.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Disposa el Govern de la Generalitat de Catalunya d’alguna informació que li
permeti afirmar que «onze dels 28 Estats de la UE reconeixeran Catalunya l’endemà
mateix del referèndum»?
Palau del Parlament, 27 de gener de 2017
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un pla
consensuat amb estats de la Unió Europea davant l’eventual secessió
de Catalunya
314-07783/11
FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP SOC
Reg. 48856 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

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.
Segons ha publicat un mitjà de comunicació en data 26 de gener de 2017, el senador català Santi Vidal ha realitzat una sèrie d’afirmacions durant una sèrie de
conferències organitzades per ERC a diversos municipis, que són motiu de profunda preocupació. En concret, les afirmacions recollides pel mitjà que les publica van
ser pronunciades al Museu de Granollers (24 de novembre), al Casal de Cultura de
Matadepera (14 de desembre), als Lluïsos d’Horta de Barcelona (9 de desembre), a
la Biblioteca Municipal de Navàs (Bages, 18 de gener) i a Garcia (Ribera d’Ebre,
21 de gener).
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És més, desautoritzades aquestes afirmacions per portaveus d’ERC i del Govern,
el propi Vidal, en noves declaracions públiques recollides per diversos mitjans de
comunicació en la mateixa data de 26 de gener de 2017, es referma en la veracitat
del que afirmà en el transcurs d’aquestes conferències.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Disposa el Govern de la Generalitat de Catalunya d’algun «pla consensuat amb
onze dels 28 Estats de la Unió Europea» davant una eventual secessió de Catalunya? Han manifestat en algun moment al Govern de la Generalitat de Catalunya els
governs de Letònia, Lituània i Estònia, alguna forma de compromís d’actuar concertadament amb el Govern de la Generalitat de Catalunya en la hipòtesi d’una secessió de Catalunya respecte a la resta d’Espanya? En cas afirmatiu, per quin mitjà
han fet arribar al Govern de la Generalitat aquests tres governs, o els anteriors fins
a completar-ne onze, quin seria el seu capteniment davant la hipòtesi de la secessió,
i en quina o quines dates?
Palau del Parlament, 27 de gener de 2017
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un
compromís o d’una manifestació d’intencions d’algun estat de fer de
banc de Catalunya en cas de secessió
314-07784/11
FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP SOC
Reg. 48857 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

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.
Segons ha publicat un mitjà de comunicació en data 26 de gener de 2017, el senador català Santi Vidal ha realitzat una sèrie d’afirmacions durant una sèrie de
conferències organitzades per ERC a diversos municipis, que són motiu de profunda preocupació. En concret, les afirmacions recollides pel mitjà que les publica van
ser pronunciades al Museu de Granollers (24 de novembre), al Casal de Cultura de
Matadepera (14 de desembre), als Lluïsos d’Horta de Barcelona (9 de desembre), a
la Biblioteca Municipal de Navàs (Bages, 18 de gener) i a Garcia (Ribera d’Ebre,
21 de gener).
És més, desautoritzades aquestes afirmacions per portaveus d’ERC i del Govern,
el propi Vidal, en noves declaracions públiques recollides per diversos mitjans de
comunicació en la mateixa data de 26 de gener de 2017, es referma en la veracitat
del que afirmà en el transcurs d’aquestes conferències.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Disposa el Govern de la Generalitat de Catalunya del compromís o la manifestació d’intencions d’algun Estat, europeu o no, en el sentit de «fer de banc» de Catalunya en la hipòtesi d’una eventual secessió? Si és així, de quin Estat o Estats es
tracta, per quin mitjà han fet arribar al Govern de la Generalitat aquesta disposició
o voluntat, i en quina o quines dates ho han fet?
Palau del Parlament, 27 de gener de 2017
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un
compromís o d’una manifestació d’intencions d’algun fons d’inversió
internacional d’obrir una línia de crèdit a la Generalitat
314-07785/11
FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP SOC
Reg. 48858 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

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.
Segons ha publicat un mitjà de comunicació en data 26 de gener de 2017, el senador català Santi Vidal ha realitzat una sèrie d’afirmacions durant una sèrie de
conferències organitzades per ERC a diversos municipis, que són motiu de profunda preocupació. En concret, les afirmacions recollides pel mitjà que les publica van
ser pronunciades al Museu de Granollers (24 de novembre), al Casal de Cultura de
Matadepera (14 de desembre), als Lluïsos d’Horta de Barcelona (9 de desembre), a
la Biblioteca Municipal de Navàs (Bages, 18 de gener) i a Garcia (Ribera d’Ebre,
21 de gener).
És més, desautoritzades aquestes afirmacions per portaveus d’ERC i del Govern,
el propi Vidal, en noves declaracions públiques recollides per diversos mitjans de
comunicació en la mateixa data de 26 de gener de 2017, es referma en la veracitat
del que afirmà en el transcurs d’aquestes conferències.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Disposa el Govern de la Generalitat de Catalunya del compromís o la manifestació d’intencions d’algun fons d’inversió internacional, europeu o no, en el sentit
d’obrir una línia de crèdit de fins a 200.000 milions d’euros a la Generalitat de Catalunya, o de qualsevol altre import? En cas afirmatiu, de quin o de quins fons d’inversió es tracta, per quin mitjà han fet arribar al Govern de la Generalitat aquesta
disposició o voluntat, i en quina o quines dates ho han fet?
Palau del Parlament, 27 de gener de 2017
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha encarregat cap
estudi sobre l’aprovació d’una llei de transitorietat que discrimina
positivament als castellanoparlants que no han fet la normalització
314-07786/11
FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP SOC
Reg. 48859 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

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.
Segons ha publicat un mitjà de comunicació en data 26 de gener de 2017, el senador català Santi Vidal ha realitzat una sèrie d’afirmacions durant una sèrie de
conferències organitzades per ERC a diversos municipis, que són motiu de profunda preocupació. En concret, les afirmacions recollides pel mitjà que les publica van
ser pronunciades al Museu de Granollers (24 de novembre), al Casal de Cultura de
Matadepera (14 de desembre), als Lluïsos d’Horta de Barcelona (9 de desembre), a
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la Biblioteca Municipal de Navàs (Bages, 18 de gener) i a Garcia (Ribera d’Ebre,
21 de gener).
És més, desautoritzades aquestes afirmacions per portaveus d’ERC i del Govern,
el propi Vidal, en noves declaracions públiques recollides per diversos mitjans de
comunicació en la mateixa data de 26 de gener de 2017, es referma en la veracitat
del que afirmà en el transcurs d’aquestes conferències.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Ha encarregat el Govern de la Generalitat de Catalunya algun estudi, informe,
dictamen o assessorament sobre l’eventual aprovació, en la hipòtesi de la secessió de
Catalunya, d’una llei de transitorietat que comporta una normativa de discriminació
positiva per a al col·lectiu de castellanoparlants «que no han fet la normalització»?
Si és així, a quina o quines persones o organismes, i en quina data s’han sol·licitat
i rebut, si és el cas, els esmentats estudis, informes, dictàmens o assessoraments?
Palau del Parlament, 27 de gener de 2017
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha encarregat
cap estudi sobre la llengua o les llengües oficials de Catalunya en un
estat català independent
314-07787/11
FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP SOC
Reg. 48860 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

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.
Segons ha publicat un mitjà de comunicació en data 26 de gener de 2017, el senador català Santi Vidal ha realitzat una sèrie d’afirmacions durant una sèrie de
conferències organitzades per ERC a diversos municipis, que són motiu de profunda preocupació. En concret, les afirmacions recollides pel mitjà que les publica van
ser pronunciades al Museu de Granollers (24 de novembre), al Casal de Cultura de
Matadepera (14 de desembre), als Lluïsos d’Horta de Barcelona (9 de desembre), a
la Biblioteca Municipal de Navàs (Bages, 18 de gener) i a Garcia (Ribera d’Ebre,
21 de gener).
És més, desautoritzades aquestes afirmacions per portaveus d’ERC i del Govern,
el propi Vidal, en noves declaracions públiques recollides per diversos mitjans de
comunicació en la mateixa data de 26 de gener de 2017, es referma en la veracitat
del que afirmà en el transcurs d’aquestes conferències.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Ha encarregat el Govern de la Generalitat de Catalunya algun estudi, informe,
dictamen o assessorament sobre les llengües oficials o la llengua oficial en un hipotètic Estat català independent? Si és així, a quina o quines persones o organismes,
i en quina data s’han sol·licitat i rebut, si és el cas, els esmentats estudis, informes,
dictàmens o assessoraments?
Palau del Parlament, 27 de gener de 2017
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la intenció d’establir
una regulació que estableixi el català com a única llengua oficial en
un estat català independent
314-07788/11
FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP SOC
Reg. 48861 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

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.
Segons ha publicat un mitjà de comunicació en data 26 de gener de 2017, el senador català Santi Vidal ha realitzat una sèrie d’afirmacions durant una sèrie de
conferències organitzades per ERC a diversos municipis, que són motiu de profunda preocupació. En concret, les afirmacions recollides pel mitjà que les publica van
ser pronunciades al Museu de Granollers (24 de novembre), al Casal de Cultura de
Matadepera (14 de desembre), als Lluïsos d’Horta de Barcelona (9 de desembre), a
la Biblioteca Municipal de Navàs (Bages, 18 de gener) i a Garcia (Ribera d’Ebre,
21 de gener).
És més, desautoritzades aquestes afirmacions per portaveus d’ERC i del Govern,
el propi Vidal, en noves declaracions públiques recollides per diversos mitjans de
comunicació en la mateixa data de 26 de gener de 2017, es referma en la veracitat
del que afirmà en el transcurs d’aquestes conferències.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Té el Govern de la Generalitat la intenció, en la hipòtesi d’una secessió de Catalunya, d’establir una regulació per la qual el català esdevingui l’única llengua oficial de l’eventual Estat català independent?
Palau del Parlament, 27 de gener de 2017
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si té constància de
la presència d’agents del Centre Nacional d’Intel·ligència dins del Cos
de Mossos d’Esquadra
314-07789/11
FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP SOC
Reg. 48862 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

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.
Segons ha publicat un mitjà de comunicació en data 26 de gener de 2017, el senador català Santi Vidal ha realitzat una sèrie d’afirmacions durant una sèrie de
conferències organitzades per ERC a diversos municipis, que són motiu de profunda preocupació. En concret, les afirmacions recollides pel mitjà que les publica van
ser pronunciades al Museu de Granollers (24 de novembre), al Casal de Cultura de
Matadepera (14 de desembre), als Lluïsos d’Horta de Barcelona (9 de desembre), a
la Biblioteca Municipal de Navàs (Bages, 18 de gener) i a Garcia (Ribera d’Ebre,
21 de gener).
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És més, desautoritzades aquestes afirmacions per portaveus d’ERC i del Govern,
el propi Vidal, en noves declaracions públiques recollides per diversos mitjans de
comunicació en la mateixa data de 26 de gener de 2017, es referma en la veracitat
del que afirmà en el transcurs d’aquestes conferències.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Té constància el Govern de la Generalitat de Catalunya que, dins del Cos de
Mossos d’Esquadra, hi hagi agents del Centre Nacional d’Intel·ligència? Ha encarregat el Govern de la Generalitat de Catalunya alguna investigació interna per tal de
detectar si hi ha agents del Centre Nacional d’Intel·ligència dins del Cos de Mossos
d’Esquadra, i en cas afirmatiu per identificar-los? En cas afirmatiu, a quina unitat
del CME, o a quin altre organisme, s’han encomanat aquestes tasques, i en quina
data s’ha fet o se n’ha rebut el resultat?
Palau del Parlament, 27 de gener de 2017
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha encarregat
la formació d’una unitat especialitzada en investigació i
contraespionatge en el Cos de Mossos d’Esquadra
314-07790/11
FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP SOC
Reg. 48863 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

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.
Segons ha publicat un mitjà de comunicació en data 26 de gener de 2017, el senador català Santi Vidal ha realitzat una sèrie d’afirmacions durant una sèrie de
conferències organitzades per ERC a diversos municipis, que són motiu de profunda preocupació. En concret, les afirmacions recollides pel mitjà que les publica van
ser pronunciades al Museu de Granollers (24 de novembre), al Casal de Cultura de
Matadepera (14 de desembre), als Lluïsos d’Horta de Barcelona (9 de desembre), a
la Biblioteca Municipal de Navàs (Bages, 18 de gener) i a Garcia (Ribera d’Ebre,
21 de gener).
És més, desautoritzades aquestes afirmacions per portaveus d’ERC i del Govern,
el propi Vidal, en noves declaracions públiques recollides per diversos mitjans de
comunicació en la mateixa data de 26 de gener de 2017, es referma en la veracitat
del que afirmà en el transcurs d’aquestes conferències.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Ha encarregat el Govern de la Generalitat de Catalunya la formació d’una unitat del Cos de Mossos d’Esquadra especialitzada en investigació i contraespionatge?
En cas afirmatiu, quines tasques se li encomanen o se li encomanarien a aquesta
nova unitat?
Palau del Parlament, 27 de gener de 2017
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha rebut
assessorament o ajuda tècnica d’algun estat per a formar una unitat
especialitzada en investigació i contraespionatge en el Cos de
Mossos d’Esquadra
314-07791/11
FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP SOC
Reg. 48864 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

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.
Segons ha publicat un mitjà de comunicació en data 26 de gener de 2017, el senador català Santi Vidal ha realitzat una sèrie d’afirmacions durant una sèrie de
conferències organitzades per ERC a diversos municipis, que són motiu de profunda preocupació. En concret, les afirmacions recollides pel mitjà que les publica van
ser pronunciades al Museu de Granollers (24 de novembre), al Casal de Cultura de
Matadepera (14 de desembre), als Lluïsos d’Horta de Barcelona (9 de desembre), a
la Biblioteca Municipal de Navàs (Bages, 18 de gener) i a Garcia (Ribera d’Ebre,
21 de gener).
És més, desautoritzades aquestes afirmacions per portaveus d’ERC i del Govern,
el propi Vidal, en noves declaracions públiques recollides per diversos mitjans de
comunicació en la mateixa data de 26 de gener de 2017, es referma en la veracitat
del que afirmà en el transcurs d’aquestes conferències.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Ha rebut el Cos de Mossos d’Esquadra o el Govern de la Generalitat de Catalunya assessorament o ajuda tècnica d’algun Estat, europeu o no, per a la formació
d’una unitat del Cos de Mossos d’Esquadra especialitzada en investigació i contraespionatge? En cas afirmatiu, quin assessorament o ajuda tècnica ha rebut, de quin
Estat o quins Estats l’ha rebuda, i en quines dates?
Palau del Parlament, 27 de gener de 2017
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha encarregat
cap estudi sobre les preferències polítiques dels funcionaris i
treballadors públics de la Generalitat
314-07792/11
FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP SOC
Reg. 48865 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

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.
Segons ha publicat un mitjà de comunicació en data 26 de gener de 2017, el senador català Santi Vidal ha realitzat una sèrie d’afirmacions durant una sèrie de
conferències organitzades per ERC a diversos municipis, que són motiu de profunda preocupació. En concret, les afirmacions recollides pel mitjà que les publica van
ser pronunciades al Museu de Granollers (24 de novembre), al Casal de Cultura de
Matadepera (14 de desembre), als Lluïsos d’Horta de Barcelona (9 de desembre), a
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la Biblioteca Municipal de Navàs (Bages, 18 de gener) i a Garcia (Ribera d’Ebre,
21 de gener).
És més, desautoritzades aquestes afirmacions per portaveus d’ERC i del Govern,
el propi Vidal, en noves declaracions públiques recollides per diversos mitjans de
comunicació en la mateixa data de 26 de gener de 2017, es referma en la veracitat
del que afirmà en el transcurs d’aquestes conferències.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Ha encarregat el Govern de la Generalitat de Catalunya algun estudi, informe,
dictamen o assessorament sobre les preferències polítiques dels funcionaris i treballadors públics de la Generalitat de Catalunya pel que fa a una eventual secessió de
Catalunya, o sobre qualsevol altre aspecte de les seves preferències polítiques? Si és
així, a quina o quines persones o organismes, i en quina data s’han sol·licitat i rebut,
si és el cas, els esmentats estudis, informes, dictàmens o assessoraments?
Palau del Parlament, 27 de gener de 2017
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha iniciat una
selecció de jutges per a exercir a Catalunya en cas de secessió
314-07793/11
FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP SOC
Reg. 48866 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

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.
Segons ha publicat un mitjà de comunicació en data 26 de gener de 2017, el senador català Santi Vidal ha realitzat una sèrie d’afirmacions durant una sèrie de
conferències organitzades per ERC a diversos municipis, que són motiu de profunda preocupació. En concret, les afirmacions recollides pel mitjà que les publica van
ser pronunciades al Museu de Granollers (24 de novembre), al Casal de Cultura de
Matadepera (14 de desembre), als Lluïsos d’Horta de Barcelona (9 de desembre), a
la Biblioteca Municipal de Navàs (Bages, 18 de gener) i a Garcia (Ribera d’Ebre,
21 de gener).
És més, desautoritzades aquestes afirmacions per portaveus d’ERC i del Govern,
el propi Vidal, en noves declaracions públiques recollides per diversos mitjans de
comunicació en la mateixa data de 26 de gener de 2017, es referma en la veracitat
del que afirmà en el transcurs d’aquestes conferències.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Ha iniciat el Govern de la Generalitat alguna tasca per seleccionar o reclutar
a uns 250 jutges per tal que comencessin a exercir a Catalunya en la hipòtesi d’una
eventual secessió? Si és així, a quina o quines persones o organismes s’ha encomanat la realització d’aquestes tasques, i en quin estat d’execució es troben? Ha participat en algun moment en aquestes tasques, o en cap altra de relacionada, per compte
o en connivència amb el Govern de la Generalitat, el senador Santi Vidal?
Palau del Parlament, 27 de gener de 2017
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si disposa de cap
estudi sobre el nombre de vacants que es produirien en la plantilla
de jutges i magistrats en cas de secessió de Catalunya
314-07794/11
FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP SOC
Reg. 48867 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

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.
Segons ha publicat un mitjà de comunicació en data 26 de gener de 2017, el senador català Santi Vidal ha realitzat una sèrie d’afirmacions durant una sèrie de
conferències organitzades per ERC a diversos municipis, que són motiu de profunda preocupació. En concret, les afirmacions recollides pel mitjà que les publica van
ser pronunciades al Museu de Granollers (24 de novembre), al Casal de Cultura de
Matadepera (14 de desembre), als Lluïsos d’Horta de Barcelona (9 de desembre), a
la Biblioteca Municipal de Navàs (Bages, 18 de gener) i a Garcia (Ribera d’Ebre,
21 de gener).
És més, desautoritzades aquestes afirmacions per portaveus d’ERC i del Govern,
el propi Vidal, en noves declaracions públiques recollides per diversos mitjans de
comunicació en la mateixa data de 26 de gener de 2017, es referma en la veracitat
del que afirmà en el transcurs d’aquestes conferències.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Disposa el Govern de la Generalitat de Catalunya d’algun estudi, informe, dictamen o assessorament sobre el nombre de vacants que es produirien a la plantilla
actual de jutges i magistrats de Catalunya, en la hipòtesi d’una eventual secessió?
En cas afirmatiu, quina persones o quines persones l’han elaborat, quin o quins organismes de la Generalitat hi ha participat?
Palau del Parlament, 27 de gener de 2017
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’anterior
conseller de Justícia va encarregar cap estudi sobre l’estimació dels
jutges, fiscals i secretaris judicials que marxarien de Catalunya en
cas de secessió
314-07795/11
FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP SOC
Reg. 48868 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

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.
Segons ha publicat un mitjà de comunicació en data 26 de gener de 2017, el senador català Santi Vidal ha realitzat una sèrie d’afirmacions durant una sèrie de
conferències organitzades per ERC a diversos municipis, que són motiu de profun-
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da preocupació. En concret, les afirmacions recollides pel mitjà que les publica van
ser pronunciades al Museu de Granollers (24 de novembre), al Casal de Cultura de
Matadepera (14 de desembre), als Lluïsos d’Horta de Barcelona (9 de desembre), a
la Biblioteca Municipal de Navàs (Bages, 18 de gener) i a Garcia (Ribera d’Ebre,
21 de gener).
És més, desautoritzades aquestes afirmacions per portaveus d’ERC i del Govern,
el propi Vidal, en noves declaracions públiques recollides per diversos mitjans de
comunicació en la mateixa data de 26 de gener de 2017, es referma en la veracitat
del que afirmà en el transcurs d’aquestes conferències.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Va encarregar l’anterior conseller de Justícia, Hble. Sr. Germà Gordó, a Santi
Vidal o a cap altre persona o organisme, la realització d’un estudi per establir una
estimació dels jutges, fiscals i secretaris que marxarien de Catalunya en cas d’una
hipotètica secessió de Catalunya respecte a la resta d’Espanya? En cas afirmatiu,
mitjançant quins mètodes es pensava establir o s’ha obtingut l’estimació? Té cap
constància el Govern de la Generalitat que existeixi una xifra de baixes estimades,
en la hipòtesi esmentada, de 250 jutges, 170 fiscals i 200 secretaris judicials?
Palau del Parlament, 27 de gener de 2017
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha encarregat
que es tinguin entrevistes amb advocats perquè es presentin a la
convocatòria de places en cas d’un estat català independent
314-07796/11
FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP SOC
Reg. 48869 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

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.
Segons ha publicat un mitjà de comunicació en data 26 de gener de 2017, el senador català Santi Vidal ha realitzat una sèrie d’afirmacions durant una sèrie de
conferències organitzades per ERC a diversos municipis, que són motiu de profunda preocupació. En concret, les afirmacions recollides pel mitjà que les publica van
ser pronunciades al Museu de Granollers (24 de novembre), al Casal de Cultura de
Matadepera (14 de desembre), als Lluïsos d’Horta de Barcelona (9 de desembre), a
la Biblioteca Municipal de Navàs (Bages, 18 de gener) i a Garcia (Ribera d’Ebre,
21 de gener).
És més, desautoritzades aquestes afirmacions per portaveus d’ERC i del Govern,
el propi Vidal, en noves declaracions públiques recollides per diversos mitjans de
comunicació en la mateixa data de 26 de gener de 2017, es referma en la veracitat
del que afirmà en el transcurs d’aquestes conferències.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Ha encarregat en algun moment el Govern de la Generalitat de Catalunya, o té
constància que s’hagués fet en el passat, a Santi Vidal o a cap altre persona o organisme, que mantingués entrevistes amb advocats catalans per tal d’animar-los a pre-
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sentar-se quan es realitzés la convocatòria de places per part d’un hipotètic Govern
d’un Estat català independent? En cas afirmatiu, s’han realitzat aquestes entrevistes
en seu del Centre d’Estudis Jurídics, depenent de la Generalitat? Es demanava, durant aquestes entrevistes, que els jutges estiguessin compromesos amb el nou Estat?
És cert, com afirma en un mitjà de comunicació alguna de les persones que va ser
entrevistada, que des del Govern de la Generalitat «busquen un perfil molt concret
de gent que pensi com ells»? Ha facilitat el Govern de la Generalitat, o cap persona o
organisme en nom seu, informació al respecte d’aquest procés de selecció o «reclutament» als diferents Col·legis d’Advocats de Catalunya, sigui a través dels Degans
o Deganes, o de cap altra persona en representació dels darrers?
Palau del Parlament, 27 de gener de 2017
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP SOC
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