BUTLLETÍ OFICIAL
DEL PARL AMENT DE CATALUNYA
XI legislatura · quart període · número 334 · divendres 17 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 l’objectiu i l’ús del Centre d’Acolliment de Menors Nostra Senyora de la Misericòrdia, de Girona
314-06973/11
Resposta del Govern

15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús del Centre d’Acolliment de Menors Nostra Senyora de la Misericòrdia, de Girona, per una empresa privada
314-06974/11
Resposta del Govern

16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els avantatges de l’ampliació de
places i de la gestió externa del Centre d’Acolliment de Menors Nostra Senyora de la
Misericòrdia, de Girona
314-06975/11
Resposta del Govern

16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adaptació del Centre d’Acolliment
de Menors Nostra Senyora de la Misericòrdia, de Girona, al nou model d’acolliment
que impulsa la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
314-06976/11
Resposta del Govern

17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la massificació del Centre d’Acolliment de Menors Nostra Senyora de la Misericòrdia, de Girona
314-06977/11
Resposta del Govern

17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adequació de la massificació del
Centre d’Acolliment de Menors Nostra Senyora de la Misericòrdia, de Girona, a les
recomanacions del Síndic de Greuges
314-06978/11
Resposta del Govern

17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possible estigmatització dels
infants i els adolescents del Centre d’Acolliment de Menors Nostra Senyora de la
Misericòrdia, de Girona
314-06979/11
Resposta del Govern

17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres tecnològics
que formen part del Centre Tecnològic de Catalunya
314-06998/11
Resposta del Govern

18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adscripció al Centre Tecnològic
de Catalunya de centres tecnològics de fora de Catalunya
314-06999/11
Resposta del Govern

20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’adscriure centres tecnològics de fora de Catalunya al Centre Tecnològic de Catalunya
314-07000/11
Resposta del Govern
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres tecnològics
que no formen part del Centre Tecnològic de Catalunya
314-07001/11
Resposta del Govern

20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’objectiu principal del Centre Tecnològic de Catalunya
314-07002/11
Resposta del Govern

20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ingressos del Centre Tecnològic
de Catalunya i els ingressos públics dels centres que no en formen part
314-07003/11
Resposta del Govern

21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de creació del Centre Tecnològic de Catalunya
314-07004/11
Resposta del Govern

21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment dels llocs de treball
en el moment de la fusió de centres tecnològics que va crear el Centre Tecnològic
de Catalunya
314-07005/11
Resposta del Govern

21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors del Centre Tecnològic de Catalunya
314-07006/11
Resposta del Govern

21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els requisits exigits als centres
tecnològics per a formar part del Centre Tecnològic de Catalunya
314-07007/11
Resposta del Govern

22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques
a l’empresa pública Logaritme - Serveis Logístics AIE del 013
314-07166/11
Resposta del Govern

22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques
a l’empresa pública Logaritme - Serveis Logístics AIE del 2014
314-07167/11
Resposta del Govern

23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques
a l’empresa pública Logaritme - Serveis Logístics AIE del 2015
314-07168/11
Resposta del Govern

23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el sou del gestor de comunitats
del president de la Generalitat es paga amb diners públics
314-07261/11
Resposta del Govern

23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el sou anual del gestor de comunitats del president de la Generalitat
314-07262/11
Resposta del Govern

24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el compte
de Twitter del president de la Generalitat té persones blocades que mai no se li
han dirigit
314-07263/11
Resposta del Govern

24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals les persones
blocades en el compte de Twitter del president de la Generalitat també ho estan en
el compte del seu gestor de comunitats
314-07264/11
Resposta del Govern
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’una llista ideològica
de ciutadans per a blocar-los en el compte de Twitter del president de la Generalitat
314-07265/11
Resposta del Govern

25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que molts ciutadans no puguin
accedir al compte de Twitter del president de la Generalitat perquè hi estan blocats
314-07266/11
Resposta del Govern

25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que molts ciutadans no puguin
accedir al compte de Twitter del president de la Generalitat perquè hi estan blocats
314-07267/11
Resposta del Govern

25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de visites d’atenció especialitzada que s’han fet a les presons
314-07279/11
Resposta del Govern

25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les queixes per la manca de visites
psiquiàtriques a les presons
314-07280/11
Resposta del Govern

26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les queixes d’interns per la manca
d’atenció sanitària a les presons
314-07281/11
Resposta del Govern

27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ens de què depenen els contractes dels metges de les presons
314-07282/11
Resposta del Govern

28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de parades d’autobús
de la xarxa de transports públics que disposen d’il·luminació durant la nit
314-07364/11
Resposta del Govern

28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de parades d’autobús de
la xarxa de transports públics amb il·luminació autogenerada per panells fotovoltaics
314-07365/11
Resposta del Govern

29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de parades d’autobús
de la xarxa de transports públics amb il·luminació provinent de la xarxa elèctrica
314-07366/11
Resposta del Govern

29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de parades d’autobús de
la xarxa de transports públics en carreteres que estan degudament senyalitzades
314-07367/11
Resposta del Govern

29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de parades d’autobús
de la xarxa de transports públics en carreteres que estan degudament il·luminades
314-07368/11
Resposta del Govern

30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa consolidada del Departament de Salut, el Servei Català de la Salut i l’Institut Català de la Salut
314-07388/11
Resposta del Govern

30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a evitar la proliferació de comerços que ofereixen tractaments vitamínics i amb minerals intravenosos no autoritzats
314-07395/11
Resposta del Govern

30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a garantir que
els establiments sanitaris compleixen la normativa vigent
314-07396/11
Resposta del Govern
Taula de contingut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els salaris dels treballadors del
Centre d’Iniciatives per a la Reinserció dels centres penitenciaris
314-07405/11
Resposta del Govern

32

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 les mesures adoptades amb relació a la gestió de les subvencions atorgades pel Servei d’Ocupació de
Catalunya
311-00645/11
Anunci: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

33

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades per tal que hi hagi una comunicació adequada entre els serveis centrals i les
delegacions territorials pel que fa a les subvencions atorgades pel Servei d’Ocupació de Catalunya
311-00646/11
Anunci: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

33

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les funcions de les persones que intervenen en la gestió de les subvencions atorgades pel Servei d’Ocupació de Catalunya
311-00647/11
Anunci: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a millorar el sistema d’organització i arxiu documental del Servei d’Ocupació de Catalunya
311-00648/11
Anunci: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els mecanismes de
verificació de la informació que fan constar els beneficiaris en les sol·licituds de subvencions atorgades pel Servei d’Ocupació de Catalunya
311-00649/11
Anunci: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el procediment de control de les actuacions objecte de les subvencions atorgades pel Servei d’Ocupació
de Catalunya
311-00650/11
Anunci: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

35

3.25.15. Preguntes per escrit
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del servei prestat pels Bombers de la Generalitat a l’aeroport de Lleida-Alguaire el 2013
314-07855/11
Formulació: Javier Rivas Escamilla, del GP C’s

36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del servei prestat pels Bombers de la Generalitat a l’aeroport de Lleida-Alguaire el 2013
314-07856/11
Formulació: Javier Rivas Escamilla, del GP C’s

36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per la
consellera d’Ensenyament per a garantir els drets de tots els estudiants, després
d’un informe del síndic de greuges sobre la vulneració dels drets d’alguns infants
314-07867/11
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP C’s

37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes pel Departament d’Ensenyament per a garantir la protecció dels menors en situació de vulnerabilitat, que segons un informe del síndic de greuges no està garantida
314-07868/11
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per les quals no s’ha assegurat la protecció dels drets de tots els alumnes i el compliment del pluralisme,
la inclusió i la cohesió social i sobre les accions del Departament d’Ensenyament
per a complir les indicacions del síndic de greuges
314-07869/11
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP C’s

39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes pel Departament d’Ensenyament perquè no es tornin a repetir situacions d’assetjament com
la patida per alumnes a qui han atorgat el 25% de les classes en llengua espanyola
i que han hagut de canviar d’escola per assetjament
314-07870/11
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP C’s

40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures preses per a determinar
l’autoria de la filtració als mitjans de comunicació de la informació que va permetre
la identificació dels alumnes de l’Escola Gaspar de Portolà, de Balaguer (Noguera),
que van demanar el 25% de les classes en espanyol
314-07871/11
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP C’s

41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per les quals el Departament d’Ensenyament no va vetllar per mantenir l’Escola Gaspar de Portolà, de Balaguer (Noguera), i els seus alumnes separats del conflicte arran del cas de la família
que havia demanat el 25% de les classes dels seus fills en espanyol
314-07872/11
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP C’s

43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’acceptació per la consellera d’Ensenyament i el suport del Govern, en un sistema educatiu plurilingüe, de manifestacions d’escoles en defensa del monolingüisme
314-07873/11
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP C’s

44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per les quals el Departament d’Ensenyament no va vetllar per mantenir l’Escola Gaspar de Portolà, de Balaguer (Noguera), separada del conflicte arran del cas de la família que havia demanat
el 25% de les classes dels seus fills en espanyol
314-07874/11
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP C’s

45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per les quals el Departament d’Ensenyament no va actuar per protegir els dos alumnes de l’Escola Gaspar
de Portolà, de Balaguer (Noguera), que havien demanat de rebre els 25% de les
classes en castellà i van patir assetjament per aquest motiu
314-07875/11
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP C’s

46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes del Departament d’Ensenyament perquè no es tornin a repetir fets com els de l’Escola Gaspar de Portolà, de Balaguer (Noguera), i l’Escola Santa Anna, de Mataró (Maresme)
314-07876/11
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP C’s

48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a revertir el desequilibri causat per les pèrdues anuals de l’aeroport de Lleida-Alguaire
314-07877/11
Formulació: Javier Rivas Escamilla, del GP C’s

49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de derivacions des de
centres hospitalaris de titularitat pública a centres privats el 2015
314-07878/11
Formulació: Eva Granados Galiano, del GP SOC

49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de derivacions des de
centres hospitalaris de titularitat pública a centres privats el 2016
314-07879/11
Formulació: Eva Granados Galiano, del GP SOC

50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de derivacions des de
centres hospitalaris de titularitat pública a centres privats el 2017
314-07880/11
Formulació: Eva Granados Galiano, del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de derivacions des de
l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental), a altres centres hospitalaris
el 2015
314-07881/11
Formulació: Eva Granados Galiano, del GP SOC

50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de derivacions des de
l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental), a altres centres hospitalaris
el 2016
314-07882/11
Formulació: Eva Granados Galiano, del GP SOC

51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de derivacions des de
l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental), a altres centres hospitalaris
el 2017
314-07883/11
Formulació: Eva Granados Galiano, del GP SOC

51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals alguns agents
del Cos d’Agents Rurals afectats per una sentència judicial sobre un concurs de
comandaments no han retornat a llur plaça de destinació
314-07884/11
Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP

52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’ambulàncies accidentades durant el servei el 2016
314-07885/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’ambulàncies accidentades durant el servei el 2016 per províncies
314-07886/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’ambulàncies accidentades durant el servei en el període 2010-2015
314-07887/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’informes relatius a les
ambulàncies accidentades durant el servei
314-07888/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de l’elevada sinistralitat
de les ambulàncies
314-07889/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració de la sinistralitat de
les ambulàncies noves
314-07890/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la detecció de relacions entre els
accidents de les ambulàncies i els contractes dels treballadors
314-07891/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’anàlisi entre la sinistralitat de les
ambulàncies i la formació dels conductors
314-07892/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients implicats en
accidents de trànsit de les ambulàncies
314-07893/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració de les conseqüències
per als pacients dels accidents de trànsit de les ambulàncies
314-07894/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a resoldre
les incidències sobre gestió i abonament de beques el curs 2016-2017
314-07895/11
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP C’s

56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de coordinació amb
el Ministeri d’Educació previstes per a resoldre els endarreriments en la gestió i
l’abonament de beques
314-07896/11
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP C’s

56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els quilos de fruita que han venut
els productors catalans en el període 2010-2016
314-07897/11
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP SOC

57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els quilos de fruita que s’han exportat en el període 2010-2016
314-07898/11
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP SOC

58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el preu de venda de les varietats
de fruita pels productors del gener del 2016 al gener del 2017
314-07899/11
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP SOC

58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el preu de venda de les varietats
de la poma
314-07900/11
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP SOC

58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impuls de mesures per a fer front
a la crisi dels preus de la poma
314-07901/11
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP SOC

59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si impulsarà la retirada de pomes
del mercat per a aturar-ne la caiguda de preus
314-07902/11
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP SOC

59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a alleujar
la crisi dels productors de la poma Golden
314-07903/11
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP SOC

59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impuls de mesures per a promocionar el consum de la poma Golden
314-07904/11
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP SOC

60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de fer campanyes per
a promocionar la qualitat de la fruita de proximitat
314-07905/11
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP SOC

60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’adoptar mesures de
suport als petits agricultors de fruita que pateixen la crisi dels preus
314-07906/11
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP SOC

60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pagaments efectuats
i d’expedients tramitats en concepte d’indemnitzacions a ramaders que van patir
atacs per fauna salvatge el 2016
314-07907/11
Formulació: Javier Rivas Escamilla, del GP C’s

61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pagaments efectuats
i d’expedients tramitats en concepte d’indemnitzacions a ramaders que van patir
atacs per fauna salvatge el 2015
314-07908/11
Formulació: Javier Rivas Escamilla, del GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pagaments efectuats
i d’expedients tramitats en concepte d’indemnitzacions a ramaders que van patir
atacs per fauna salvatge el 2014
314-07909/11
Formulació: Javier Rivas Escamilla, del GP C’s

62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pagaments efectuats
i d’expedients tramitats en concepte d’indemnitzacions a ramaders que van patir
atacs per fauna salvatge el 2013
314-07910/11
Formulació: Javier Rivas Escamilla, del GP C’s

62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pagaments efectuats
i d’expedients tramitats en concepte d’indemnitzacions a ramaders que van patir
atacs per fauna salvatge el 2012
314-07911/11
Formulació: Javier Rivas Escamilla, del GP C’s

63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pagaments efectuats
i d’expedients tramitats en concepte d’indemnitzacions a ramaders que van patir
atacs per fauna salvatge el 2011
314-07912/11
Formulació: Javier Rivas Escamilla, del GP C’s

63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pagaments efectuats
i d’expedients tramitats en concepte d’indemnitzacions a ramaders que van patir
atacs per fauna salvatge el 2010
314-07913/11
Formulació: Javier Rivas Escamilla, del GP C’s

64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pagaments efectuats
i d’expedients tramitats en concepte d’indemnitzacions a ramaders que van patir
atacs per fauna salvatge el 2009
314-07914/11
Formulació: Javier Rivas Escamilla, del GP C’s

64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges obtinguts a
partir dels acords de cessió amb entitats financeres que es destinaran a lloguer social
314-07915/11
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP C’s

65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges obtinguts
a partir dels acords de cessió amb entitats financeres i que es destinaran a lloguer
social que han necessitat rehabilitació o reforma
314-07916/11
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP C’s

65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges obtinguts
a partir dels acords de cessió amb entitats financeres i que es destinaran a lloguer
social que estan ocupades legalment, ocupades il·legalment o sense ocupar
314-07917/11
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP C’s

66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el termini mitjà d’ocupació dels habitatges obtinguts a partir dels acords de cessió amb entitats financeres
314-07918/11
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP C’s

66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assistència del president de la
Generalitat, el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda i el conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència al Parlament Europeu
el 24 de gener de 2017
314-07919/11
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP C’s

67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’equip de suport a l’assistència
del president de la Generalitat, el vicepresident del Govern i conseller d’Economia
i Hisenda i el conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència al
Parlament Europeu el 24 de gener de 2017
314-07920/11
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP C’s

Taula de contingut

67

8

BOPC 334
17 de febrer de 2017

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida pressupostària en què
s’inclouran les despeses del viatge del president de la Generalitat, el vicepresident
del Govern i conseller d’Economia i Hisenda i el conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència al Parlament Europeu el 24 de gener de 2017
314-07921/11
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP C’s

68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desglossament d’hores de treball
dels assistents al viatge del president de la Generalitat, el vicepresident del Govern i
conseller d’Economia i Hisenda i el conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals
i Transparència al Parlament Europeu el 24 de gener de 2017
314-07922/11
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP C’s

68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost total del viatge del president de la Generalitat, el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
i el conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència al Parlament
Europeu el 24 de gener de 2017
314-07923/11
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP C’s

69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista de personalitats i mitjans de comunicació convidats pel Govern a assistir a la conferència del president de la Generalitat,
el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda i el conseller d’Afers
Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència al Parlament Europeu el 24 de
gener de 2017
314-07924/11
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP C’s

69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost i les hores de personal destinades a fer les invitacions per a assistir a la conferència del president de la Generalitat, el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda i el conseller
d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència al Parlament Europeu el
24 de gener de 2017
314-07925/11
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP C’s

70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de les resolucions
515/VIII i 647/X, sobre les necessitats específiques dels infants afectats per les malalties que La Marató de TV3 vol combatre en cada edició
314-07926/11
Formulació: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s

70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge dels fons recaptats
per La Marató de TV3 que s’ha destinat als projectes de recerca de les malalties que
afecten específicament la població infantil en el període 2009-2016
314-07927/11
Formulació: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s

71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions atorgades per la
Generalitat a entitats dedicades a la premsa escrita en els darrers cinc anys
314-07928/11
Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP SOC

71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import que la Generalitat ha destinat a contractar publicitat amb entitats dedicades a la premsa escrita
314-07929/11
Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP SOC

72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat que la Generalitat destina
a convenis amb mitjans de comunicació de premsa escrita i a comprar-los exemplars
314-07930/11
Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP SOC

72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual ha decidit aturar
el concurs d’oxigenoteràpia i convocar-ne un de nou el febrer del 2017
314-07931/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual es va convocar
el concurs d’oxigenoteràpia l’octubre del 2015
314-07932/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de concursos que es
van convocar en el període en què no hi havia Govern
314-07933/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les còpies de les convocatòries
de concursos d’oxigenoteràpia domiciliària convocats entre la desena i l’onzena legislatures
314-07934/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no es va dimensionar bé el concurs d’oxigenoteràpia
314-07935/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la prevalença de persones amb
malaltia pulmonar obstructiva crònica
314-07936/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la prevalença de malalts amb apnea
de la son que necessiten tractament domiciliari respiratori
314-07937/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la prevalença de malalts que necessiten tractament amb ventilació mecànica a domicili
314-07938/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la prevalença d’infants que necessiten tractament amb teràpies respiratòries a domicili
314-07939/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la causa que justifica la possible
variabilitat en la prescripció de teràpia respiratòria domiciliària
314-07940/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’increment de tractaments de teràpia respiratòria domiciliària
314-07941/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex d’ocupació de les oficines
del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a la província de Barcelona el 2016
314-07942/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex d’ocupació de les oficines
del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a la província de Barcelona el 2015
314-07943/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex d’ocupació de les oficines
del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a la província de Barcelona el 2014
314-07944/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex d’ocupació de les oficines
del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a la província de Barcelona el 2013
314-07945/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex d’ocupació de les oficines
del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a la província de Barcelona el 2012
314-07946/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex d’ocupació de les oficines
del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a la província de Tarragona el 2016
314-07947/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex d’ocupació de les oficines
del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a la província de Tarragona el 2015
314-07948/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex d’ocupació de les oficines
del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a la província de Tarragona el 2014
314-07949/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex d’ocupació de les oficines
del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a la província de Tarragona el 2013
314-07950/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex d’ocupació de les oficines
del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a la província de Tarragona el 2012
314-07951/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex d’ocupació de les oficines
del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a la província de Girona el 2016
314-07952/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex d’ocupació de les oficines
del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a la província de Girona el 2015
314-07953/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex d’ocupació de les oficines
del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a la província de Girona el 2014
314-07954/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex d’ocupació de les oficines
del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a la província de Girona el 2013
314-07955/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex d’ocupació de les oficines
del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a la província de Girona el 2012
314-07956/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex d’ocupació de les oficines
del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a la província de Lleida el 2016
314-07957/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex d’ocupació de les oficines
del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a la província de Lleida el 2015
314-07958/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex d’ocupació de les oficines
del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a la província de Lleida el 2014
314-07959/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex d’ocupació de les oficines
del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a la província de Lleida el 2013
314-07960/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex d’ocupació de les oficines
del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a la província de Lleida el 2012
314-07961/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de l’Ajuntament de Bausen
(Aran) i la negativa del Consell General d’Aran de cobrir la plaça de secretari municipal
314-07962/11
Formulació: Eva Martínez Morales, juntament amb un altre diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha posat en contacte amb l’Ajuntament de Bausen (Aran) per a convocar la plaça del Servei d’Assistència Tècnica
o cobrir la vacant de secretari municipal
314-07963/11
Formulació: Eva Martínez Morales, juntament amb un altre diputat del GP SOC

86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el Consell
General d’Aran va aturar el procediment administratiu per a cobrir la plaça del Servei d’Assistència Tècnica a l’Ajuntament de Bausen (Aran)
314-07964/11
Formulació: Eva Martínez Morales, juntament amb un altre diputat del GP SOC

86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el contacte amb el Consell General d’Aran perquè convoqui la plaça secretari municipal a Bausen (Aran)
314-07965/11
Formulació: Eva Martínez Morales, juntament amb un altre diputat del GP SOC

87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dificultats dels ajuntaments
dels pobles petits i de muntanya per a obtenir recursos i tècnics per a gestionar
llurs competències
314-07966/11
Formulació: Eva Martínez Morales, juntament amb un altre diputat del GP SOC

87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la necessitat de regularitzar la situació econòmica de l’Ajuntament de Bausen (Aran)
314-07967/11
Formulació: Eva Martínez Morales, juntament amb un altre diputat del GP SOC

88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions i les gestions fetes per
a resoldre les conseqüències de la manca de secretari municipal a l’Ajuntament de
Bausen (Aran)
314-07968/11
Formulació: Eva Martínez Morales, juntament amb un altre diputat del GP SOC

88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la intenció d’habilitar provisionalment algun funcionari per a desbloquejar l’aprovació dels pressupostos de l’Ajuntament de Bausen (Aran)
314-07969/11
Formulació: Eva Martínez Morales, juntament amb un altre diputat del GP SOC

89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’esforç que ha fet l’Ajuntament de
Bausen (Aran) per a posar la comptabilitat al dia
314-07970/11
Formulació: Eva Martínez Morales, juntament amb un altre diputat del GP SOC

89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per les quals no garanteix
l’assistència d’un funcionari per a prestar serveis públics a Bausen (Aran)
314-07971/11
Formulació: Eva Martínez Morales, juntament amb un altre diputat del GP SOC

90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment d’un acord parlamentari de la desena legislatura per a descatalogar i convertir la carretera C-31 en
una via urbana
314-07972/11
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb dos altres diputats del GP SOC

90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la solució per a fer gratuïta l’autopista C-32
314-07973/11
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb dos altres diputats del GP SOC

91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la resposta que donarà a la Coordinadora de Calafell i a la Plataforma per la mobilitat de Cubelles que treballen per
la gratuïtat de l’autopista C-32
314-07974/11
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb dos altres diputats del GP SOC

91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost en peatges del trajecte
d’anada i tornada Calafell-Barcelona
314-07975/11
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb dos altres diputats del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de l’autopista C-32 com
a ofec per al territori
314-07976/11
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb dos altres diputats del GP SOC

92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols per a prevenir les intoxicacions agudes pel consum d’opiacis i psicoestimulants
314-07977/11
Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols per a tractar les intoxicacions agudes pel consum d’opiacis i psicoestimulants
314-07978/11
Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació del personal dels serveis
d’emergències mèdiques amb relació als protocols per a tractar les intoxicacions
agudes pel consum d’opiacis i psicoestimulants
314-07979/11
Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols dels centres penitenciaris per a prevenir les intoxicacions agudes pel consum d’opiacis i psicoestimulants
314-07980/11
Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

95

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
3.27.10. Preguntes orals en comissió
Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el procés de
confluència de redaccions
322-00120/11
Anunci: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP

96

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
322-00121/11
Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s

96

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la gestió de
la Corporació
322-00122/11
Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s

97

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
322-00123/11
Anunci: David Pérez Ibáñez, del GP SOC

97

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’audiència
dels canals de la Corporació
322-00124/11
Anunci: David Pérez Ibáñez, del GP SOC

97

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el compliment
de la Moció 74/XI, sobre l’espai català de comunicació audiovisual
322-00125/11
Anunci: Mireia Boya e Busquet, juntament amb un altre diputat del GP CUP-CC

98

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la corresponsalia de la Catalunya Nord
322-00126/11
Anunci: Jordi Cuminal i Roquet, del GP JS
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’evolució de
les corresponsalies internacionals
322-00127/11
Anunci: Jordi Cuminal i Roquet, del GP JS

99

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els convenis
col·lectius
322-00128/11
Anunci: Sergi Sabrià i Benito, del GP JS

99

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el tractament
informatiu de l’actualitat política
322-00129/11
Anunci: Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC

100

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 de Televisió de Catalunya
322-00130/11
Anunci: Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC

100

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió
sobre la retransmissió del Gran Concert per a les Persones Refugiades
323-00093/11
Anunci: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP

101

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió
sobre les audiències de Televisió de Catalunya
323-00094/11
Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s

101

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió
sobre els programes de Televisió de Catalunya
323-00095/11
Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s

101

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre la
retransmissió del concert de la Giorquestra del 5 de febrer de 2017 i sobre el paper
de Catalunya Música en el foment del teixit musical
323-00096/11
Anunci: Jordi Cuminal i Roquet, del GP JS

102

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió
sobre la priorització en la compra de drets esportius
323-00097/11
Anunci: Jordi Cuminal i Roquet, del GP JS

102

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió
sobre el reconeixement dels Premis Enderrock 2017 - XIX Premis de la Música Catalana al canal Super3
323-00098/11
Anunci: Jordi Cuminal i Roquet, del GP JS
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió
sobre els nous programes d’entreteniment i ficció
323-00099/11
Anunci: Sergi Sabrià i Benito, del GP JS

103

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió
sobre la previsió de fomentar i millorar el servei a la carta
323-00100/11
Anunci: Sergi Sabrià i Benito, del GP JS

104

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre la
recepció de les noves aplicacions per part dels usuaris
323-00101/11
Anunci: Sergi Sabrià i Benito, del GP JS

104

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre
l’objectiu de la nova graella digital
323-00102/11
Anunci: Sergi Sabrià i Benito, del GP JS
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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 l’objectiu i l’ús del
Centre d’Acolliment de Menors Nostra Senyora de la Misericòrdia,
de Girona
314-06973/11
Proponent: Marc Vidal i Pou, del GP CSP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 50488 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació
314-06973/11 conjuntament amb les de número de tramitació 314-06974/11, 31406975/11, 314-06976/11, 314-06977/11, 314-06978/11 i 314-06979/11.
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.
Us faig saber que el Centre d’Acolliment Llar Infantil Nostra Senyora de la Misericòrdia de Girona actualment és un Centre d’Acolliment amb 30 places residencials. Els centres d’acolliment són els recursos que donen resposta immediata als
infants o adolescents quan es precisa una intervenció d’urgència, quan es detecta
que existeix risc greu per a la integritat física i/o psíquica de l’infant o adolescent, o
quan la complexitat de la situació sociofamiliar, dificulta o impedeix que sigui avaluat de forma ambulatòria en el seu territori. Aquests equipaments per tal de portar
a terme la seva missió han de comptar amb un equip tècnic interdisciplinari format
per: treballador social, psicòleg, pedagog, metge i educador/a social-tutor de l’infant
o adolescent que analitzaran la seva situació sociopersonal (de l’infant o adolescent)
i formularan propostes de mesura en el seu interès.
Els Centres d’Acolliment, es troben regulats en l’article 111 de la Llei 14/2010,
de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència que estableix que han de donar atenció immediata i transitòria als infants i adolescents desemparats mentre s’analitza la problemàtica i es determina, si s’escau, la mesura de
protecció més adequada.
Heu de saber que el Centre d’Acolliment Llar Infantil Nostra Senyora de la Misericòrdia de Girona és un centre de titularitat pública, de la Generalitat de Catalunya. En data 25 de març de 2003, el Departament va encomanar a Infraestructures
de Catalunya mitjançant Acord de Govern, la redacció del projecte per la reforma i
adaptació del Centre Residencial d’Infància i Adolescència Mare de Déu de la Misericòrdia de Girona. En aquell moment el Centre d’Acolliment, disposava de 30
places (mixtes de 0 a 12 anys i noies a partir de 12 anys) alhora només ocupava una
part de l’edifici, la qual es volia reformar. En data 23 de setembre de 2004 es va
adjudicar a l’arquitecta Mª Assumpció Alonso Medina la redacció d’un projecte de
reforma on es contemplava la creació de dos centres independents.
En aquests moments els espais que el centre d’acolliment va deixar l’any passat
s’han adequat i estan preparats per poder funcionar com a centre independent. Inicialment, les previsions eren que aquest nou centre fos un Centre Residencial d’Educació Intensiva (CREI) per a noies amb greus problemes de conducta, però després
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de valorar-ho amb els serveis territorials de Girona i la direcció del centre, donada
la distribució d’espais i la proximitat dels dos centres amb tipologies diferents, es va
canviar la proposta per la d’un centre d’acolliment independent a l’actual.
El fet d’apropar els centres d’acolliments permet que, en el cas de desemparament de grups de germans de diferent sexe i edat puguin residir a prop i, per tant,
puguin tenir major contacte. La gestió d’aquest centre d’acolliment nou, de 20 places
per nois adolescents de 12 a 18 anys, està previst que surti a concurs públic properament.
Amb tot, no es tracta, doncs, d’una ampliació de places perquè representen dos
centres diferents: amb entrades distintes, espais propis (tant interns com externs) i
direcció i equip educatiu diferent.
Per últim, des de la Direcció General d’Atenció a la Infància treballem constantment per evitar l’estigmatització dels infants i adolescents desemparats i les seves
famílies, així com per evitar la seva utilització demagògica com a escut per defensar
altres interessos (condicions laborals dels treballadors, rebuig a la seva presència per
part dels veïns...).
Barcelona, 9 de febrer de 2017
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús del Centre
d’Acolliment de Menors Nostra Senyora de la Misericòrdia, de Girona,
per una empresa privada
314-06974/11
Proponent: Marc Vidal i Pou, del GP CSP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 50488 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06973/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els avantatges de
l’ampliació de places i de la gestió externa del Centre d’Acolliment de
Menors Nostra Senyora de la Misericòrdia, de Girona
314-06975/11
Proponent: Marc Vidal i Pou, del GP CSP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 50488 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06973/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adaptació del
Centre d’Acolliment de Menors Nostra Senyora de la Misericòrdia,
de Girona, al nou model d’acolliment que impulsa la Direcció General
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
314-06976/11
Proponent: Marc Vidal i Pou, del GP CSP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 50488 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06973/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la massificació del
Centre d’Acolliment de Menors Nostra Senyora de la Misericòrdia, de
Girona
314-06977/11
Proponent: Marc Vidal i Pou, del GP CSP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 50488 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06973/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adequació de la
massificació del Centre d’Acolliment de Menors Nostra Senyora de la
Misericòrdia, de Girona, a les recomanacions del Síndic de Greuges
314-06978/11
Proponent: Marc Vidal i Pou, del GP CSP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 50488 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06973/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possible
estigmatització dels infants i els adolescents del Centre d’Acolliment
de Menors Nostra Senyora de la Misericòrdia, de Girona
314-06979/11
Proponent: Marc Vidal i Pou, del GP CSP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 50488 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06973/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre
de centres tecnològics que formen part del Centre Tecnològic
de Catalunya
314-06998/11
Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 50274 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

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 314-06998/11, conjuntament amb les número de tramitació 314-06999/11 a
314-07007/11.
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.
Eurecat és una fundació privada constituïda per temps indefinit sota la denominació de Fundació privada Alira en data 23 de desembre del 2013. Subjecta al Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, està inscrita al Registre de Fundacions de
la Generalitat de Catalunya amb el nº 2826. No obstant, hi ha hagut diversos passos
fins arribar a la seva situació jurídica actual. El canvi de denominació a Fundació
Eurecat va ser efectiu al 2015.
Així, Eurecat és el centre tecnològic resultat de la fusió dels centres tecnològics avançats de TECNIO: ASCAMM, CETEMMSA, BDIGITAL i BARCELONA MEDIA.
De forma funcional també s’ha incorporat el CTM Centre Tecnològic, tot i que, per
motius de forma legal, la seva fusió total encara està en procés. Recentment també
s’hi ha fusionat el Centre Tecnològic de Nutrició i Salut (CTNS). La integració dels
centres a Eurecat, quan és definitiva implica perdre la seva identitat i NIF propi.
Aquesta política d’integració ha respost principalment a dos motius:
– Ampliar l’oferta de tecnologies: les línies de recerca dels centres integrants són
complementàries i, per tant, permeten donar resposta a les necessitats de les empreses de la majoria dels sectors líders de la RIS3CAT.
– Presència territorial: permeten a Eurecat un posicionament més proper a les
empreses en el territori català.
Recentment, Eurecat i Leitat han signat un acord de vinculació permanent amb
l’objectiu d’aprofitar les sinèrgies entre ambdues entitats, millorar l’eficiència i incrementar la seva massa crítica. L’acord vincula les dues entitats en un projecte comú
d’activitats comercials, tecnològiques i de recerca.
Actualment no hi ha cap centre de fora de Catalunya adscrit a Eurecat.
Eurecat té una estratègia d’internacionalització amb diversos tipus d’actuacions.
La prioritat ara és la seva consolidació a Catalunya.
Actualment no tots els centres tecnològics de Catalunya estan sota un paraigües
públic. En aquest sentit, parlant exclusivament del agents acreditats TECNIO que
tenen la consideració de centre tecnològic, estan fora d’Eurecat els següents:
– Centre Tecnològic de la Química de Catalunya (CTQC).
– CTM Centre Tecnològic (que té NIF propi, però que funcionalment és Eurecat).
D’acord amb els seus estatuts, Eurecat té per objecte l’impuls de:
– La innovació en general i d’R+D, en tots els sectors d’activitat.
– La recerca industrial i el desenvolupament tecnològic.
– La recerca en general.
– L’emprenedoria en general i en especial de l’emprenedoria tecnològica.
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– El creixement empresarial.
– La internacionalització basada en innovació.
– El desplegament de talent tecnològic i de negoci.
– La formació en els àmbits propis de l’objecte fundacional.
– La transferència tecnològica i de coneixement.
– El desenvolupament territorial i l’afavoriment de l’increment de la cultura cien
tífic-tecnològica.
Els ingressos d’Eurecat provenen de les següents fonts:
– Ingressos per facturació directa a empreses, per la realització de projectes
d’R+D+i, de serveis tecnològics i de formació.
– Ingressos competitius de diferents administracions (autonòmica, estatal i europea principalment).
– Ingressos no competitius (aportacions públiques directes lligades a activitats
d’R+D –convenis sense concurrència competitiva, contractes-programa, etc.– rebuts
de les administracions autonòmica i central).
L’any 2015, els ingressos d’Eurecat (tenint en compte també el CTM Centre Tecnològic) van ser els següents:
– Ingressos Totals: 31.950.000 €
– Facturació R+D+i i serveis: 10.391.753 €
– Ingressos competitius: 10.651.262 €
– Ingressos no competitius*: 9.620.000 €**
– Altres ingressos: 1.286,985 €
Els ingressos de l’any 2015 dels centres tecnològics acreditats TECNIO que en
aquests moments estan fora d’Eurecat són els següents:
– Centre tecnològic de Nutrició i Salut (CTNS):
• Ingressos públics competitius: 52.514 €
• Ingressos públics no competitius: 250.000 €
– Centre Tecnològic de la Química de Catalunya (CTQC):
• Ingressos públics competitius: 294.724 €
• Ingressos públics no competitius: 100.000 €
Cal remarcar que en la fusió de centres tecnològics en el moment de creació
d’Eurecat s’han mantingut els llocs de treball. Actualment, Eurecat compta amb
450 treballadors.
Les condicions necessàries per formar part d’Eurecat són:
– Disposar de l’acreditació TECNIO i complir les condicions per la categoria
«centre tecnològic» establertes a l’anunci publicat al DOGC núm. 5877 de 12.5.2011.
– Tenir línies de recerca industrial pròpia complementàries amb les d’Eurecat i
que encaixin amb les tecnologies facilitadores transversals definides en el marc de
l’Estratègia RIS3CAT: TIC, nanotecnologia, materials avançats, fotònica, biotecnologia i manufactura avançada.
– Tenir presència clara en sectors líders que es defineixen a l’Estratègia RIS3CAT:
alimentació; energia, química i recursos; sistemes industrials; indústries de la mobilitat sostenible; indústries relacionades amb el disseny; indústries de la salut i indústries basades en l’experiència.
Barcelona, 7 de febrer de 2017
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement

* Aportacions públiques directes lligades a activitats d’R+D –convenis sense concurrència competitiva, contractes-programa, etc. rebuts de les administracions autonòmica i central.
** sumant el CTNS i CTQC, la totalitat són 10.000.000 €.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adscripció al
Centre Tecnològic de Catalunya de centres tecnològics de fora de
Catalunya
314-06999/11
Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 50274 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06998/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió
d’adscriure centres tecnològics de fora de Catalunya al Centre
Tecnològic de Catalunya
314-07000/11
Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 50274 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06998/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
centres tecnològics que no formen part del Centre Tecnològic de
Catalunya
314-07001/11
Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 50274 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06998/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’objectiu principal
del Centre Tecnològic de Catalunya
314-07002/11
Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 50274 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06998/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ingressos del
Centre Tecnològic de Catalunya i els ingressos públics dels centres
que no en formen part
314-07003/11
Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 50274 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06998/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de creació
del Centre Tecnològic de Catalunya
314-07004/11
Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 50274 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06998/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment dels
llocs de treball en el moment de la fusió de centres tecnològics que
va crear el Centre Tecnològic de Catalunya
314-07005/11
Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 50274 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06998/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
treballadors del Centre Tecnològic de Catalunya
314-07006/11
Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 50274 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06998/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els requisits exigits
als centres tecnològics per a formar part del Centre Tecnològic de
Catalunya
314-07007/11
Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 50274 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06998/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions
econòmiques a l’empresa pública Logaritme - Serveis Logístics AIE
del 013
314-07166/11
Proponent: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 49934 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

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 de 314-07166/11 a
314-07168/11 us informo del següent:
Atès que les preguntes més amunt indicades fan referència a un mateix assumpte
i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament
constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta.
Les aportacions que l’empresa Logaritme Serveis Logístics AIE rep d’altres ens
públics provenen d’ingressos pels encàrrecs de serveis dels seus socis pels serveis
logístics, serveis de recollida de residus i altres serveis complementaris, o bé d’aportacions de fons al capital de l’entitat quan un soci s’incorpora a l’agrupació d’interès
econòmic (AIE).
Les aportacions (en euros) que s’han produït durant el període 2013-2015, en termes de drets reconeguts en el pressupost, són les següents:
Ingressos per encàrrecs de serveis
Entitat
Agrupació Europea de Cooperació
Territorial - Hospital de la Cerdanya
Banc de Sang i Teixits
Consorci de Castelldefels Agents de Salut
Hospital Clínic Barcelona
Institut Català de la Salut
Institut de Diagnòstic per la Imatge

2013
–
1.266.769,89
8.029,29
51.428,04
15.515.879,38
–

2014

2015

–
182.714,20
1.268.910,48 1.546.570,94
19.717,52
12.084,10
51.428,04
53.651,03
14.011.127,84 15.936.683,05
–
90.502,31

Aportacions al capital de Logaritme
Entitat
Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de la Cerdanya
Institut de Diagnòstic per la Imatge

2013

2014

2015

-

-

6.010,12
6.010,12

Barcelona, 2 de gener de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions
econòmiques a l’empresa pública Logaritme - Serveis Logístics AIE
del 2014
314-07167/11
Proponent: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 49934 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07166/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions
econòmiques a l’empresa pública Logaritme - Serveis Logístics AIE
del 2015
314-07168/11
Proponent: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 49934 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07166/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el sou del gestor
de comunitats del president de la Generalitat es paga amb diners
públics
314-07261/11
Proponent: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 50592 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

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 conjunta a les preguntes escrites, amb número de
tramitació: 314-07261/11 a 314-07267/11, ambdues incloses, us trameto, en document annex, la informació facilitada per l’Oficina del president.
Atès que les preguntes que es detallen fan referència a un mateix assumpte i,
per consegüent, a informacions estretament relacionades, es considera convenient
de respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.
Barcelona, 8 de febrer de 2017
Neus Munté i Fernàndez, consellera de la Presidència
Annex

Resposta conjunta a les preguntes escrites amb núm. de tramitació 314-07261/11
a 314-07267/11, ambdues incloses: La retribució anual, per a l’any 2017, de l’assessor
del president en gestió de xarxes socials és de 42.336,60 €. Aquesta informació és
pública i accessible al web de transparència de la Generalitat de Catalunya.
El compte de twitter del president Puigdemont es va obrir el desembre de l’any
2007, molts anys abans de ser elegit president de la Generalitat, i els seus criteris
d’ús i gestió vénen condicionats per aquest fet i són els habituals de qualsevol usua-
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ri de twitter (incloent l’elecció de seguidors i usuaris seguits). No existeix cap llista
ideològica que guiï els criteris d’ús i gestió d’aquest compte.
Cal tenir en compte també que diàriament es gestionen al voltant d’un miler de
missatges en les xarxes socials, correus electrònics a banda.
Finalment, cal assenyalar que els ciutadans de Catalunya disposen d’un ampli
ventall de canals, entre ells el conjunt de perfils del Govern i del president a les xarxes socials, que els permeten disposar en tot moment d’informació completa i actua
litzada de l’activitat i l’acció del Govern de Catalunya. I, pel que fa a l’activitat concreta a twitter, el web president.cat permet veure tots els tuits del president. A banda
d’això, la funcionalitat de twitter permet accedir a l’activitat de tots els seus usuaris
a través d’un navegador d’internet.
Josep Rius i Alcaraz, director

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el sou anual del
gestor de comunitats del president de la Generalitat
314-07262/11
Proponent: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 50592 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07261/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels
quals el compte de Twitter del president de la Generalitat té
persones blocades que mai no se li han dirigit
314-07263/11
Proponent: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 50592 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07261/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels
quals les persones blocades en el compte de Twitter del president
de la Generalitat també ho estan en el compte del seu gestor de
comunitats
314-07264/11
Proponent: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 50592 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07261/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’una
llista ideològica de ciutadans per a blocar-los en el compte de
Twitter del president de la Generalitat
314-07265/11
Proponent: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 50592 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07261/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que molts
ciutadans no puguin accedir al compte de Twitter del president de la
Generalitat perquè hi estan blocats
314-07266/11
Proponent: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 50592 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07261/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que molts
ciutadans no puguin accedir al compte de Twitter del president de la
Generalitat perquè hi estan blocats
314-07267/11
Proponent: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 50592 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07261/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de visites
d’atenció especialitzada que s’han fet a les presons
314-07279/11
Proponent: Jorge Soler González, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 49991 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

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 314-07279/11 us informo del següent:
Segons dades facilitades pel el Programa de Salut Penitenciària de l’ICS, des de
l’1 de gener fins al 30 d’octubre d’enguany, en el conjunt i dins dels mateixos establiments penitenciaris catalans, s’han comptabilitzat un total de 28.612 visites especialitzades.

1.25.15. Preguntes per escrit

25

BOPC 334
17 de febrer de 2017

Us facilitem les dades, desglossades, per centres penitenciaris:
– CP Homes: 2.311
– CP Dones: 97
– CP Joves: 735
– CP Quatre Camins: 3.697
– CP Brians-1: 6.133
– CP Brians-2: 9.290
– CP Lledoners: 1.517
– CP Puig Basses: 1.328
– CP Mas Enric: 480
– CP Ponent: 2.524
Els contractes dels metges especialistes que es desplacen als centres penitenciaris depenen de l’entitat proveïdora del servei en cada territori.
L’atenció especialitzada pot ser de presència física en el centre penitenciari, o
bé, per citació del pacient a consultes externes d’un determinat servei hospitalari.
Generalment, la primera visita es porta a terme a sol·licitud del metge d’atenció primària penitenciari.
Barcelona, 3 de febrer de 2017
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les queixes per la
manca de visites psiquiàtriques a les presons
314-07280/11
Proponent: Jorge Soler González, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 49992 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

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 314-07280/11 us informo del següent:
Segons consta a la Direcció General de Serveis Penitenciaris, de l’1 de gener de
2016 al 31 d’octubre de 2016, s’han registrat tres queixes d’interns per manca d’atenció psiquiàtrica, vehiculades a través del Síndic de Greuges.
En la primera, un intern manifestava no haver estat avaluat per cap psiquiatra.
Vam poder esbrinar que això no era així, i que el psiquiatra del centre penitenciari
on es trobava el visitava regularment per pautar-li el tractament. El Síndic de Greuges va arxivar la queixa en no apreciar cap irregularitat en l’actuació de l’Administració.
El segon cas és el d’un intern que afirmava no haver estat visitat per cap psicòleg
ni cap psiquiatra, tot i haver-ho requerit en diverses ocasions. Vàrem poder comprovar que, des de novembre de 2014, el reclús havia rebut la visita del psiquiatra en
deu ocasions i dels membres de l’equip de tractament divuit vegades. El Síndic de
Greuges va arxivar la queixa en no apreciar cap irregularitat en l’actuació de l’Administració.
El tercer i últim cas és el d’un reclús que assegurava no rebre assistència psiquiàtrica ni sanitària de cap tipus. En l’historial mèdic, en canvi, hi constaven visites
diàries del metge del mòdul, així com visites regulars del psiquiatra i de l’especialista en medicina interna. El Síndic de Greuges també va arxivar la queixa en no
apreciar cap irregularitat en l’actuació de l’Administració.
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D’altra banda, hem demanat aquesta informació també a l’Institut Català de la
Salut i, segons dades facilitades pel Programa de Salut Penitenciària de l’ICS, des de
principis d’enguany fins al 31 d’octubre d’enguany, cap reclús internat en un centre
penitenciari català ha presentat cap queixa per manca d’atenció psiquiàtrica.
Barcelona, 3 de febrer de 2017
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les queixes d’interns
per la manca d’atenció sanitària a les presons
314-07281/11
Proponent: Jorge Soler González, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 49993 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

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 314-07281/11 us informo del següent:
Les queixes d’interns en relació amb dèficits d’atenció sanitària que hagin provocat situacions de risc són pràcticament inexistents. Segons les dades facilitades
pel Programa de Salut Penitenciària de l’ICS, només hi ha hagut una situació mèdicament rellevant en la que un intern s’ha queixat perquè una presumpta demora en
l’atenció sanitària li ha provocat una pèrdua de visió a l’ull esquerra.
El pacient estava ingressat al Centre Penitenciari de Quatre Camins. Va ser visitat en la consulta del mòdul el 27 d’octubre de 2014, per referir una pèrdua de visió
en l’ull esquerre de quatre dies d’evolució. Es va decidir una sortida urgent al servei
d’oftalmologia de l’Hospital Clínic, on va ser visitat l’endemà. Aquest hospital va
derivar el cas a l’hospital de zona per maneig quirúrgic de cataracta nuclear amb
despreniment de retina en condició preferent.
El dia 17 de desembre de 2014 va ser atès pel Servei d’Oftalmologia del Consorci Sanitari de Terrassa, el qual va informar al pacient del mal pronòstic visual i va
recomanar no intervenir.
El 21 de gener de 2015 el pacient va ser reavaluat pel departament de la retina,
que va confirmar que no hi havia possibilitat de recuperació de l’agudesa visual per
l’estadi crònic del despreniment i no haver-se pogut detectar de manera precoç en
tenir una cataracta densa.
El Departament de Salut va sol·licitar al servei d’avaluació mèdic legal de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques un informe sobre el cas concret i aquest conclou que: «el pacient va ser tractat per personal especialitzat i qualificat, el qual va
indicar el tractament d’acord amb la situació clínica que presentava el pacient [...].
L’assistència dispensada es pot emmarcar dins el que es considera una pràctica clínica adequada».
Barcelona, 3 de febrer de 2017
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

1.25.15. Preguntes per escrit

27

BOPC 334
17 de febrer de 2017

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ens de què
depenen els contractes dels metges de les presons
314-07282/11
Proponent: Jorge Soler González, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 49994 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

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 314-07282/11 us informo del següent:
Segons informació elaborada pel Programa de Salut Penitenciària de l’ICS, els
contractes dels metges d’atenció primària penitenciària depenen de l’lnstitut Català
de la Salut. Els contractes dels metges especialistes que es desplacen als centres penitenciaris depenen de l’entitat proveïdora del servei en cada territori i són:
– Consorci Sanitari de Terrassa (CST)
– Parc Sanitari de Sant Joan de Déu (SJO)
– Institut d’Assistència Sanitaria (lAS)
– Gestió de Serveis Sanitaris (GSS)
– Fundació Althaia
– Fundació Comunitat i Família
Els serveis d’odontologia dels centres penitenciaris són proveïts per concurs públic que convoca el Departament de Justícia. Actualment, presta aquesta atenció la
Fundació Finestres d’Odontologia.
Barcelona, 3 de febrer de 2017
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
parades d’autobús de la xarxa de transports públics que disposen
d’il·luminació durant la nit
314-07364/11
Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 50003 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 314-07364/11, conjuntament amb les número de tramitació 314-07365/11 a 31407368/11.
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.
En aquests moments, es disposa d’una estadística incompleta del nombre de parades dels serveis de transport interurbà de viatgers per carretera senyalitzades amb
marquesines i pals de parada que disposen d’il·luminació pròpia.
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Tanmateix, en el moment de determinar els llocs de punt de parada, es vetlla per
tal que aquests estiguin situats en punts amb unes condicions de seguretat i il·luminació adequades.
Pel que fa a la utilització de l’energia solar, en aquests moments, en el conjunt
dels serveis de transport interurbà, es disposa d’un total de 73 pals de senyalització
amb informació dinàmica on realitzen parada serveis de la xarxa expres.cat que disposen de panells fotovoltaics.
Barcelona, 1 de febrer de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
parades d’autobús de la xarxa de transports públics amb il·luminació
autogenerada per panells fotovoltaics
314-07365/11
Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 50003 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07364/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
parades d’autobús de la xarxa de transports públics amb il·luminació
provinent de la xarxa elèctrica
314-07366/11
Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 50003 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07364/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
parades d’autobús de la xarxa de transports públics en carreteres
que estan degudament senyalitzades
314-07367/11
Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 50003 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07364/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
parades d’autobús de la xarxa de transports públics en carreteres
que estan degudament il·luminades
314-07368/11
Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 50003 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07364/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa
consolidada del Departament de Salut, el Servei Català de la Salut i
l’Institut Català de la Salut
314-07388/11
Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 49935 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

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 314-07388/11 us informo del següent:
D’acord amb les dades de la liquidació del pressupost de despeses, la despesa liquidada consolidada (obligacions reconegudes) del Departament de Salut, el Servei
Català de la Salut (CatSalut) i l’Institut Català de la Salut (ICS) per a l’any 2015 ha
estat de 10.311.957.069,09 €.
Barcelona, 2 de gener de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions
per a evitar la proliferació de comerços que ofereixen tractaments
vitamínics i amb minerals intravenosos no autoritzats
314-07395/11
Proponent: David Mejía Ayra, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 49936 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

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 de 314-07395/11 a
314-07396/11 us informo del següent:
Atès que les preguntes més amunt indicades fan referència a un mateix assumpte
i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament
constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta.
En primer terme, en relació a l’observació exposada en les preguntes formulades sobre una investigació dels Mossos d’Esquadra davant d’un comerç que pretenia
vendre productes sanitaris sense els permisos i autoritzacions pertinents, cal infor-
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mar que dita investigació va ser portada a terme pels Mossos d’Esquadra en col·laboració amb la Inspecció Sanitària del Departament de Salut.
A través dels mitjans de comunicació es va tenir coneixement de l’obertura d’un
centre especialitzat en teràpia amb vitamines i micronutrients essencials per via endovenosa anomenat Vitamindrip.
EI 16 de novembre de 2016, membres de la Inspecció sanitària del Departament
de Salut van fer una visita d’inspecció al centre VitaminDrip, situat en la ciutat de
Barcelona. Es tractava d’un centre mèdic no autoritzat, que encara no havia iniciat
l’activitat. Els inspectors actuants, van requerir al gerent que no fes activitat ni publicitat de caràcter sanitari fins que no disposés de l’autorització administrativa del
Departament de Salut.
La Inspecció sanitària, al considerar-ho un presumpte delicte penal, va comunicar els fets als Mossos d’Esquadra, i ha estat col·laborant amb ells fins a la finalització de la investigació.
En segon lloc, pel que fa a les actuacions dutes a terme pel Departament de Salut
per tal que no proliferi l’obertura de comerços que ofereixin tractaments vitamínics
i minerals intravenosos no autoritzats per les autoritats sanitàries, cal indicar que el
Departament de Salut actua davant de denúncies i/o sospites de desenvolupament
de qualsevol tipus d’activitat i/o publicitat sanitària que no estigui sustentada amb la
pertinent autorització administrativa.
En concret pel que fa a l’administració endovenosa d’aquests productes, que tenen la consideració de medicaments il·legals, en qualsevol tipus de centre, sense diferenciar el tipus d’instal·lació on es porta a terme aquesta activitat il·lícita, es col·labora amb els Mossos d’Esquadra per tractar-se d’un delicte contra la Salut Pública,
recollit al Codi Penal.
Quant a les actuacions que s’estan produint per tal de garantir que els establiments sanitaris existents compleixen la normativa vigent, tots els centres sanitaris
de Catalunya, independentment de la seva tipologia o naturalesa han d’obtenir una
autorització administrativa per a funcionar, de forma prèvia a l’inici de la seva activitat, i abans de posar en marxa una campanya publicitària o de difusió en qualsevol
mitja escrit, audiovisual o xarxes socials.
Quan el Departament de Salut és coneixedor de l’existència de centres sanitaris
no autoritzats, immediatament se’ls notifica la seva obligació de tramitar la preceptiva autorització i se’ls insta en la necessitat de cessar en qualsevol tipus d’activitat
sanitària.
Així mateix, el Departament de Salut actua davant denúncies o sospites de
desenvolupament de qualsevol tipus d’activitat i/o publicitat sanitària que no estigui
sustentada amb la pertinent autorització administrativa del Departament de Salut i
pugui suposar un risc per a la salut.
Barcelona, 2 de gener de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per
a garantir que els establiments sanitaris compleixen la normativa
vigent
314-07396/11
Proponent: David Mejía Ayra, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 49936 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07395/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els salaris dels
treballadors del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció dels centres
penitenciaris
314-07405/11
Proponent: Carmen de Rivera i Pla, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 49995 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

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 314-07405/11 us informo del següent:
Amb relació al salari de les persones privades de llibertat que treballen al Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), el Reial decret 782/2001, de 6 de juliol,
pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial dels penats que exerceixin
activitats laborals en tallers penitenciaris i la protecció de Seguretat Social dels sotmesos a penes de treball en benefici de la comunitat, estableix en el seu article 15
quin és el règim retributiu i que és el que el CIRE aplica per donar compliment a
l’esmentada norma.
D’acord amb el que estableix aquest article 15, les retribucions es calculen per
temps de dedicació i/o per producte o servei fet, en funció dels mètodes i els temps
aplicables que estableix CIRE per cada especialitat o producte, tenint en compte, en
cada cas, les diferents fases d’elaboració. Els mòduls retributius son aprovats anualment pel Consell d’Administració, que en determina els criteris d’aplicació.
El total de la retribució, quan es paga per producte o servei fet, està vinculat directament al rendiment de les persones internes en el desenvolupament de l’activitat.
Barcelona, 3 de febrer de 2017
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia
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3.

Tramitacions en curs

3.25.

Preguntes al Govern

3.25.10.

Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
mesures adoptades amb relació a la gestió de les subvencions
atorgades pel Servei d’Ocupació de Catalunya
311-00645/11
ANUNCI: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP C’S
Reg. 49760 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 09.02.2017

A la Mesa de la Comissió de Treball

Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
A la vista de l’informe de la Sindicatura de Comptes 4/2015, de fiscalització de
les subvencions atorgades pel Servei d’Ocupació de Catalunya els exercicis del 2009
i del 2010,
– Quina valoració fa el Govern de les mesures concretes adoptades en relació a
la gestió de les subvencions atorgades?
Palau del Parlament, 2 de febrer de 2017
Lorena Roldán Suárez, diputada, GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
mesures adoptades per tal que hi hagi una comunicació adequada
entre els serveis centrals i les delegacions territorials pel que fa a les
subvencions atorgades pel Servei d’Ocupació de Catalunya
311-00646/11
ANUNCI: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP C’S
Reg. 49761 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 09.02.2017

A la Mesa de la Comissió de Treball

Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
A la vista de l’informe de la Sindicatura de Comptes 4/2015, de fiscalització de
les subvencions atorgades pel Servei d’Ocupació de Catalunya els exercicis del 2009
i del 2010,
– Quina valoració fa el Govern de les mesures concretes adoptades per tal que
hi hagi una adequada comunicació entre els serveis centrals i les delegacions territorials quant a les subvencions que es gestionen per part del Servei d’Ocupació de
Catalunya?
Palau del Parlament, 2 de febrer de 2017
Lorena Roldán Suárez, diputada, GP C’s
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311-00647/11
ANUNCI: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP C’S
Reg. 49762 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 09.02.2017

A la Mesa de la Comissió de Treball

Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
A la vista de l’informe de la Sindicatura de Comptes 4/2015, de fiscalització de
les subvencions atorgades pel Servei d’Ocupació de Catalunya els exercicis del 2009
i del 2010,
– Quina valoració fa el Govern de les funcions de les persones que intervenen en
el procediment de gestió de les subvencions que gestiona el Servei d’Ocupació de
Catalunya, amb l’objectiu de millorar el control intern?
Palau del Parlament, 2 de febrer de 2017
Lorena Roldán Suárez, diputada, GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
mesures per a millorar el sistema d’organització i arxiu documental
del Servei d’Ocupació de Catalunya
311-00648/11
ANUNCI: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP C’S
Reg. 49763 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 09.02.2017

A la Mesa de la Comissió de Treball

Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
A la vista de l’informe de la Sindicatura de Comptes 4/2015, de fiscalització de
les subvencions atorgades pel Servei d’Ocupació de Catalunya els exercicis del 2009
i del 2010,
– Quina valoració fa el Govern de les mesures per tal de millorar el sistema d’organització i arxiu documental del Servei d’Ocupació de Catalunya?
Palau del Parlament, 2 de febrer de 2017
Lorena Roldán Suárez, diputada, GP C’s
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311-00649/11
ANUNCI: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP C’S
Reg. 49764 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 09.02.2017

A la Mesa de la Comissió de Treball

Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
A la vista de l’informe de la Sindicatura de Comptes 4/2015, de fiscalització de
les subvencions atorgades pel Servei d’Ocupació de Catalunya els exercicis del 2009
i del 2010,
– Quina valoració fa el Govern dels mecanismes existents per poder verificar de
forma fefaent que la informació que fan constar els beneficiaris en les sol·licituds
de subvencions que es gestionen per part del Servei d’Ocupació de Catalunya, com
per exemple estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries, és correcta?
Palau del Parlament, 2 de febrer de 2017
Lorena Roldán Suárez, diputada, GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el
procediment de control de les actuacions objecte de les subvencions
atorgades pel Servei d’Ocupació de Catalunya
311-00650/11
ANUNCI: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP C’S
Reg. 49765 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 09.02.2017

A la Mesa de la Comissió de Treball

Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
A la vista de l’informe de la Sindicatura de Comptes 4/2015, de fiscalització de
les subvencions atorgades pel Servei d’Ocupació de Catalunya els exercicis del 2009
i del 2010,
– El Servei d’Ocupació de Catalunya ha establert algun procediment de control
per assegurar que les actuacions objecte de subvenció s’han portat a terme i que
aquestes quedin degudament acreditades? En cas afirmatiu, en què consisteix aquest
procediment?
Palau del Parlament, 2 de febrer de 2017
Lorena Roldán Suárez, diputada, GP C’s
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3.25.15.

Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del servei
prestat pels Bombers de la Generalitat a l’aeroport de Lleida-Alguaire
el 2013
314-07855/11
FORMULACIÓ: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP C’S
Reg. 49654 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlamento

Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento,
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
En el año 2014 la Generalitat decidió retirar las 13 plazas de bombero que, en comisión de servicio, gestionaban la parte correspondiente del aeropuerto de Alguaire
(Lleida), lo cual puede interpretarse como una privatización del servicio a favor de
la empresa Falck-SCI SA.
– ¿Cuál fue el coste anual del servicio mientras éste era prestado por Bombers
de la Generalitat en 2013?
Palacio del Parlamento, 31 de enero de 2017
Javier Rivas Escamilla, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del servei
prestat pels Bombers de la Generalitat a l’aeroport de Lleida-Alguaire
el 2013
314-07856/11
FORMULACIÓ: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP C’S
Reg. 49655 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlamento

Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento,
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
En el año 2014 la Generalitat decidió retirar las 13 plazas de bombero que, en comisión de servicio, gestionaban la parte correspondiente del aeropuerto de Alguaire
(Lleida), lo cual puede interpretarse como una privatización del servicio a favor de
la empresa Falck-SCI SA.
– ¿Cuál fue el coste anual del servicio mientras éste era prestado por Bombers
de la Generalitat en 2013?
Palacio del Parlamento, 31 de enero de 2017
Javier Rivas Escamilla, diputado GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions
previstes per la consellera d’Ensenyament per a garantir els drets de
tots els estudiants, després d’un informe del síndic de greuges sobre
la vulneració dels drets d’alguns infants
314-07867/11
FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP C’S
Reg. 50032 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament

Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
Al mes de febrer de 2017, el Síndic de Greuges va haver de recordar al Departament d’Ensenyament que tots els alumnes catalans tenen drets i que la Generalitat
ha de garantir la protecció dels menors quan es troben en situació de vulnerabilitat.
El Síndic considera que dos alumnes del centre escolar Gaspar de Portolà de Balaguer (Lleida) es van veure sotmesos a un assetjament públic per demanar que els
seus fills rebessin escolarització en llengua espanyola després de rebre una sentència
favorable del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en juny de 2015.
El Síndic insta a Ensenyament a adoptar els mecanismes necessaris per assegurar «la protecció dels drets de tots els alumnes i el compliment de pluralisme, inclusió i cohesió social mitjançant mesures que mantinguin l’escola i el seu entorn fora
del conflicte dels adults». El conflicte es va produir a l’inici del curs 2015-16 quan
l’AMPA de l’escola Gaspar de Portolà va convocar una manifestació i una recollida de signatures a les portes del centre contra la petició de la família de tenir un
25% de les classes en espanyol. Segons l’AMPA d’aquesta escola, «La imposició de
l’increment d’hores de castellà en la nostra escola pel recurs d’una sola família ens
afecta a tots». L’AMPA considerava això perquè a aquesta escola totes les assignatures no lingüístiques es fan en català, a diferència de les afirmacions de la consellera Meritxell Ruiz que ha afirmat en nombroses ocasions que l’escola catalana és
plurilingüe.
La família que va aconseguir el 25% del classes en espanyol va canviar els seus
fill d’escola i van triar una fora del seu municipi per l’assetjament que van patir. És
molt significatiu el gran nombre de casos que acaben canviant els seus fills de centre
un cop aconseguit el 25% d’assignatures en llengua espanyola. En el cas de Balaguer,
l’assetjament inclou un boicot al negoci de la família demandant que, finalment, va
haver de tancar. Això va ser possible perquè es fan filtrar dades des del centre que
van permetre la identificació dels alumnes.
En la resolució del Síndic de Greuges s’insta al Departament per aclarir si va ser
un membre del personal de l’escola o de la mateixa administració qui va facilitat informació als mitjans de comunicació que van permetre saber quins eren els alumnes
que havien demanant classes en llengua espanyola. A més, el Síndic assenyala com
negatiu que l’escola participés en les protestes i recollides de signatures contra l’aplicació de la mesura de bilingüisme i diu que «la direcció del centre i el Departament
d’Ensenyament hauria d’haver vetllat per mantenir l’escola separada del conflicte».
Afegeix també que «en aquest sentit no consta cap actuació ni de la direcció del
centre ni del Departament d’Ensenyament amb l’objectiu de preservar l’escola com
una comunitat escolar, ni amb l’objectiu de protegir aquells dos alumnes en concret,
que no van poder quedar-se al marge de la situació. En canvi apareix publicat quin
va donar suport explícit a l’AMPA i es va permetre la utilització del centre i del seu
entorn».
Fascicle segon
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– Què pensa fer la consellera d’Ensenyament per garantir els drets de tots els estudiants de Catalunya ja que, segons l’informe del Síndic, s’han vulnerat els drets
d’alguns estudiants de Catalunya?
Palau del Parlament, 6 de febrer de 2017
Sonia Sierra Infante, diputada, GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions
previstes pel Departament d’Ensenyament per a garantir la protecció
dels menors en situació de vulnerabilitat, que segons un informe del
síndic de greuges no està garantida
314-07868/11
FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP C’S
Reg. 50033 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament

Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
Al mes de febrer de 2017, el Síndic de Greuges va haver de recordar al Departament d’Ensenyament que tots els alumnes catalans tenen drets i que la Generalitat
ha de garantir la protecció dels menors quan es troben en situació de vulnerabilitat.
El Síndic considera que dos alumnes del centre escolar Gaspar de Portolà de Balaguer (Lleida) es van veure sotmesos a un assetjament públic per demanar que els
seus fills rebessin escolarització en llengua espanyola després de rebre una sentència
favorable del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en juny de 2015.
El Síndic insta a Ensenyament a adoptar els mecanismes necessaris per assegurar «la protecció dels drets de tots els alumnes i el compliment de pluralisme, inclusió i cohesió social mitjançant mesures que mantinguin l’escola i el seu entorn fora
del conflicte dels adults».
El conflicte es va produir a l’inici del curs 2015-16 quan l’AMPA de l’escola
Gaspar de Portolà va convocar una manifestació i una recollida de signatures a
les portes del centre contra la petició de la família de tenir un 25% de les classes
en espanyol. Segons l’AMPA d’aquesta escola, «La imposició de l’increment d’hores de castellà en la nostra escola pel recurs d’una sola família ens afecta a tots».
L’AMPA considerava això perquè a aquesta escola totes les assignatures no lingüístiques es fan en català, a diferència de les afirmacions de la consellera Meritxell
Ruiz que ha afirmat en nombroses ocasions que l’escola catalana és plurilingüe.
La família que va aconseguir el 25% del classes en espanyol va canviar els seus
fill d’escola i van triar una fora del seu municipi per l’assetjament que van patir. És
molt significatiu el gran nombre de casos que acaben canviant els seus fills de centre
un cop aconseguit el 25% d’assignatures en llengua espanyola. En el cas de Balaguer,
l’assetjament inclou un boicot al negoci de la família demandant que, finalment, va
haver de tancar. Això va ser possible perquè es fan filtrar dades des del centre que
van permetre la identificació dels alumnes.
En la resolució del Síndic de Greuges s’insta al Departament per aclarir si va ser
un membre del personal de l’escola o de la mateixa administració qui va facilitat informació als mitjans de comunicació que van permetre saber quins eren els alumnes
que havien demanant classes en llengua espanyola.
A més, el Síndic assenyala com negatiu que l’escola participés en les protestes i
recollides de signatures contra l’aplicació de la mesura de bilingüisme i diu que «la
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direcció del centre i el Departament d’Ensenyament hauria d’haver vetllat per mantenir l’escola separada del conflicte».
Afegeix també que «en aquest sentit no consta cap actuació ni de la direcció del
centre ni del Departament d’Ensenyament amb l’objectiu de preservar l’escola com
una comunitat escolar, ni amb l’objectiu de protegir aquells dos alumnes en concret,
que no van poder quedar-se al marge de la situació. En canvi apareix publicat quin
va donar suport explícit a l’AMPA i es va permetre la utilització del centre i del seu
entorn».
– Què pensa fer el Departament d’Ensenyament per garantir la protecció dels
menors que es troben en situació de vulnerabilitat que, segons l’informe del Síndic
de Greuges ara mateix no estan garantir?
Palau del Parlament, 6 de febrer de 2017
Sonia Sierra Infante, diputada, GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per les
quals no s’ha assegurat la protecció dels drets de tots els alumnes
i el compliment del pluralisme, la inclusió i la cohesió social i sobre
les accions del Departament d’Ensenyament per a complir les
indicacions del síndic de greuges
314-07869/11
FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP C’S
Reg. 50034 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

Ala Mesa del Parlament

Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
Al mes de febrer de 2017, el Síndic de Greuges va haver de recordar al Departament d’Ensenyament que tots els alumnes catalans tenen drets i que la Generalitat
ha de garantir la protecció dels menors quan es troben en situació de vulnerabilitat.
El Síndic considera que dos alumnes del centre escolar Gaspar de Portolà de Balaguer (Lleida) es van veure sotmesos a un assetjament públic per demanar que els
seus fills rebessin escolarització en llengua espanyola després de rebre una sentència
favorable del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en juny de 2015.
El Síndic insta a Ensenyament a adoptar els mecanismes necessaris per assegurar
«la protecció dels drets de tots els alumnes i el compliment de pluralisme, inclusió
i cohesió social mitjançant mesures que mantinguin l’escola i el seu entorn fora del
conflicte dels adults».
El conflicte es va produir a l’inici del curs 2015-16 quan l’AMPA de l’escola Gaspar de Portolà va convocar una manifestació i una recollida de signatures a les portes
del centre contra la petició de la família de tenir un 25% de les classes en espanyol.
Segons l’AMPA d’aquesta escola, «La imposició de l’increment d’hores de castellà
en la nostra escola pel recurs d’una sola família ens afecta a tots». L’AMPA considerava això perquè a aquesta escola totes les assignatures no lingüístiques es fan en
català, a diferència de les afirmacions de la consellera Meritxell Ruiz que ha afirmat
en nombroses ocasions que l’escola catalana és plurilingüe.
La família que va aconseguir el 25% del classes en espanyol va canviar els seus
fill d’escola i van triar una fora del seu municipi per l’assetjament que van patir. És
molt significatiu el gran nombre de casos que acaben canviant els seus fills de centre
un cop aconseguit el 25% d’assignatures en llengua espanyola. En el cas de Balaguer,
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l’assetjament inclou un boicot al negoci de la família demandant que, finalment, va
haver de tancar. Això va ser possible perquè es fan filtrar dades des del centre que
van permetre la identificació dels alumnes.
En la resolució del Síndic de Greuges s’insta al Departament per aclarir si va ser
un membre del personal de l’escola o de la mateixa administració qui va facilitat informació als mitjans de comunicació que van permetre saber quins eren els alumnes
que havien demanant classes en llengua espanyola.
A més, el Síndic assenyala com negatiu que l’escola participés en les protestes i
recollides de signatures contra l’aplicació de la mesura de bilingüisme i diu que« la
direcció del centre i el Departament d’Ensenyament hauria d’haver vetllat per mantenir l’escola separada del conflicte».
Afegeix també que «en aquest sentit no consta cap actuació ni de la direcció del
centre ni del Departament d’Ensenyament amb l’objectiu de preservar l’escola com
una comunitat escolar, ni amb l’objectiu de protegir aquells dos alumnes en concret,
que no van poder quedar-se al marge de la situació. En canvi apareix publicat quin
va donar suport explícit a l’AMPA i es va permetre la utilització del centre i del seu
entorn».
L’informe del Síndic de Greuges insta al Departament d’Ensenyament a adoptar
els mecanismes necessaris per assegurar «la protecció dels drets de tots els alumnes i el compliment del pluralisme, inclusió i cohesió social mitjançant mesures que
mantinguin l’escola i els seu entorn fora del conflicte dels alumnes».
– Per què fins ara no s’ha assegurat la protecció dels drets de tots els alumnes i
el compliment del pluralisme, inclusió i cohesió social?
– Quin és el capteniment del Departament d’Ensenyament envers les indicacions
del Síndic?
Palau del Parlament, 6 de febrer de 2017
Sonia Sierra Infante, diputada, GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions
previstes pel Departament d’Ensenyament perquè no es tornin a
repetir situacions d’assetjament com la patida per alumnes a qui han
atorgat el 25% de les classes en llengua espanyola i que han hagut
de canviar d’escola per assetjament
314-07870/11
FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP C’S
Reg. 50035 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament

Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
Al mes de febrer de 2017, el Síndic de Greuges va haver de recordar al Departament d’Ensenyament que tots els alumnes catalans tenen drets i que la Generalitat
ha de garantir la protecció dels menors quan es troben en situació de vulnerabilitat.
El Síndic considera que dos alumnes del centre escolar Gaspar de Portolà de Balaguer (Lleida) es van veure sotmesos a un assetjament públic per demanar que els
seus fills rebessin escolarització en llengua espanyola després de rebre una sentència
favorable del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en juny de 2015.
El Síndic insta a Ensenyament a adoptar els mecanismes necessaris per assegurar «la protecció dels drets de tots els alumnes i el compliment de pluralisme, inclu3.25.15. Preguntes per escrit
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sió i cohesió social mitjançant mesures que mantinguin l’escola i el seu entorn fora
del conflicte dels adults».
El conflicte es va produir a l’inici del curs 2015-16 quan l’AMPA de l’escola
Gaspar de Portolà va convocar una manifestació i una recollida de signatures a
les portes del centre contra la petició de la família de tenir un 25% de les classes
en espanyol. Segons l’AMPA d’aquesta escola, «La imposició de l’increment d’hores de castellà en la nostra escola pel recurs d’una sola família ens afecta a tots».
L’AMPA considerava això perquè a aquesta escola totes les assignatures no lingüístiques es fan en català, a diferència de les afirmacions de la consellera Meritxell
Ruiz que ha afirmat en nombroses ocasions que l’escola catalana és plurilingüe.
La família que va aconseguir el 25% del classes en espanyol va canviar els seus
fill d’escola i van triar una fora del seu municipi per l’assetjament que van patir.
És molt significatiu el gran nombre de casos que acaben canviant els seus fills de
centre un cop aconseguit el 25% d’assignatures en llengua espanyola. En el cas de
Balaguer, l’assetjament inclou un boicot al negoci de la família demandant que, finalment, va haver de tancar. Això va ser possible perquè es fan filtrar dades des del
centre que van permetre la identificació dels alumnes.
En la resolució del Síndic de Greuges s’insta al Departament per aclarir si va ser
un membre del personal de l’escola o de la mateixa administració qui va facilitat informació als mitjans de comunicació que van permetre saber quins eren els alumnes
que havien demanant classes en llengua espanyola.
A més, el Síndic assenyala com negatiu que l’escola participés en les protestes i
recollides de signatures contra l’aplicació de la mesura de bilingüisme i diu que «la
direcció del centre i el Departament d’Ensenyament hauria d’haver vetllat per mantenir l’escola separada del conflicte».
Afegeix també que «en aquest sentit no consta cap actuació ni de la direcció del
centre ni del Departament d’Ensenyament amb l’objectiu de preservar l’escola com
una comunitat escolar, ni amb l’objectiu de protegir aquells dos alumnes en concret,
que no van poder quedar-se al marge de la situació. En canvi apareix publicat quin
va donar suport explícit a l’AMPA i es va permetre la utilització del centre i del seu
entorn».
Atès que moltes de les famílies que aconsegueixen el 25% de classes en llengua
espanyola acaben canviant els seus fills de centre escolar per l’assetjament,
– Quin és el capteniment del Govern per a que això no torni a passar?
– Perquè el Departament d’Ensenyament permet aquestes situacions d’assetjament?
Palau del Parlament, 6 de febrer de 2017
Sonia Sierra Infante, diputada, GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures preses
per a determinar l’autoria de la filtració als mitjans de comunicació
de la informació que va permetre la identificació dels alumnes de
l’Escola Gaspar de Portolà, de Balaguer (Noguera), que van demanar
el 25% de les classes en espanyol
314-07871/11
FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP C’S
Reg. 50036 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament

Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
3.25.15. Preguntes per escrit
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
Al mes de febrer de 2017, el Síndic de Greuges va haver de recordar al Departament d’Ensenyament que tots els alumnes catalans tenen drets i que la Generalitat
ha de garantir la protecció dels menors quan es troben en situació de vulnerabilitat.
El Síndic considera que dos alumnes del centre escolar Gaspar de Portolà de Balaguer (Lleida) es van veure sotmesos a un assetjament públic per demanar que els
seus fills rebessin escolarització en llengua espanyola després de rebre una sentència
favorable del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en juny de 2015.
El Síndic insta a Ensenyament a adoptar els mecanismes necessaris per assegurar «la protecció dels drets de tots els alumnes i el compliment de pluralisme, inclusió i cohesió social mitjançant mesures que mantinguin l’escola i el seu entorn fora
del conflicte dels adults».
El conflicte es va produir a l’inici del curs 2015-16 quan l’AMPA de l’escola
Gaspar de Portolà va convocar una manifestació i una recollida de signatures a
les portes del centre contra la petició de la família de tenir un 25% de les classes
en espanyol. Segons l’AMPA d’aquesta escola, «La imposició de l’increment d’hores de castellà en la nostra escola pel recurs d’una sola família ens afecta a tots».
L’AMPA considerava això perquè a aquesta escola totes les assignatures no lingüístiques es fan en català, a diferència de les afirmacions de la consellera Meritxell
Ruiz que ha afirmat en nombroses ocasions que l’escola catalana és plurilingüe.
La família que va aconseguir el 25% del classes en espanyol va canviar els seus
fill d’escola i van triar una fora del seu municipi per l’assetjament que van patir. És
molt significatiu el gran nombre de casos que acaben canviant els seus fills de centre
un cop aconseguit el 25% d’assignatures en llengua espanyola. En el cas de Balaguer,
l’assetjament inclou un boicot al negoci de la família demandant que, finalment, va
haver de tancar. Això va ser possible perquè es fan filtrar dades des del centre que
van permetre la identificació dels alumnes.
En la resolució del Síndic de Greuges s’insta al Departament per aclarir si va ser
un membre del personal de l’escola o de la mateixa administració qui va facilitat informació als mitjans de comunicació que van permetre saber quins eren els alumnes
que havien demanant classes en llengua espanyola.
A més, el Síndic assenyala com negatiu que l’escola participés en les protestes i
recollides de signatures contra l’aplicació de la mesura de bilingüisme i diu que «la
direcció del centre i el Departament d’Ensenyament hauria d’haver vetllat per mantenir l’escola separada del conflicte».
Afegeix també que «en aquest sentit no consta cap actuació ni de la direcció del
centre ni del Departament d’Ensenyament amb l’objectiu de preservar l’escola com
una comunitat escolar, ni amb l’objectiu de protegir aquells dos alumnes en concret,
que no van poder quedar-se al marge de la situació. En canvi apareix publicat quin
va donar suport explícit a l’AMPA i es va permetre la utilització del centre i del seu
entorn».
– Quines mesures s’han pres per determinar si va ser alguna persona de l’escola
Gaspar de Portolà o de l’administració qui va filtrar la informació als mitjans que
van permetre reconèixer els alumnes que van demanar el 25% en espanyol?
Palau del Parlament, 6 de febrer de 2017
Sonia Sierra Infante, diputada, GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per les
quals el Departament d’Ensenyament no va vetllar per mantenir
l’Escola Gaspar de Portolà, de Balaguer (Noguera), i els seus alumnes
separats del conflicte arran del cas de la família que havia demanat
el 25% de les classes dels seus fills en espanyol
314-07872/11
FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP C’S
Reg. 50037 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament

Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
Al mes de febrer de 2017, el Síndic de Greuges va haver de recordar al Departament d’Ensenyament que tots els alumnes catalans tenen drets i que la Generalitat
ha de garantir la protecció dels menors quan es troben en situació de vulnerabilitat.
El Síndic considera que dos alumnes del centre escolar Gaspar de Portolà de Balaguer (Lleida) es van veure sotmesos a un assetjament públic per demanar que els
seus fills rebessin escolarització en llengua espanyola després de rebre una sentència
favorable del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en juny de 2015.
El Síndic insta a Ensenyament a adoptar els mecanismes necessaris per assegurar «la protecció dels drets de tots els alumnes i el compliment de pluralisme, inclusió i cohesió social mitjançant mesures que mantinguin l’escola i el seu entorn fora
del conflicte dels adults».
El conflicte es va produir a l’inici del curs 2015-16 quan l’AMPA de l’escola
Gaspar de Portolà va convocar una manifestació i una recollida de signatures a
les portes del centre contra la petició de la família de tenir un 25% de les classes
en espanyol. Segons l’AMPA d’aquesta escola, «La imposició de l’increment d’hores de castellà en la nostra escola pel recurs d’una sola família ens afecta a tots».
L’AMPA considerava això perquè a aquesta escola totes les assignatures no lingüístiques es fan en català, a diferència de les afirmacions de la consellera Meritxell
Ruiz que ha afirmat en nombroses ocasions que l’escola catalana és plurilingüe.
La família que va aconseguir el 25% del classes en espanyol va canviar els seus
fill d’escola i van triar una fora del seu municipi per l’assetjament que van patir. És
molt significatiu el gran nombre de casos que acaben canviant els seus fills de centre
un cop aconseguit el 25% d’assignatures en llengua espanyola. En el cas de Balaguer,
l’assetjament inclou un boicot al negoci de la família demandant que, finalment, va
haver de tancar. Això va ser possible perquè es fan filtrar dades des del centre que
van permetre la identificació dels alumnes.
En la resolució del Síndic de Greuges s’insta al Departament per aclarir si va ser
un membre del personal de l’escola o de la mateixa administració qui va facilitat informació als mitjans de comunicació que van permetre saber quins eren els alumnes
que havien demanant classes en llengua espanyola.
A més, el Síndic assenyala com negatiu que l’escola participés en les protestes i
recollides de signatures contra l’aplicació de la mesura de bilingüisme i diu que «la
direcció del centre i el Departament d’Ensenyament hauria d’haver vetllat per mantenir l’escola separada del conflicte».
Afegeix també que «en aquest sentit no consta cap actuació ni de la direcció del
centre ni del Departament d’Ensenyament amb l’objectiu de preservar l’escola com una
comunitat escolar, ni amb l’objectiu de protegir aquells dos alumnes en concret, que no
van poder quedar-se al marge de la situació. En canvi apareix publicat quin va donar
suport explícit a l’AMPA i es va permetre la utilització del centre i del seu entorn».
3.25.15. Preguntes per escrit
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– Per què el Departament d’Ensenyament no va vetllar per mantenir l’escola separada del conflicte i amb ella tots els seus alumnes?
Palau del Parlament, 6 de febrer de 2017
Sonia Sierra Infante, diputada, GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’acceptació per
la consellera d’Ensenyament i el suport del Govern, en un sistema
educatiu plurilingüe, de manifestacions d’escoles en defensa del
monolingüisme
314-07873/11
FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP C’S
Reg. 50038 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament

Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
Al mes de febrer de 2017, el Síndic de Greuges va haver de recordar al Departament d’Ensenyament que tots els alumnes catalans tenen drets i que la Generalitat
ha de garantir la protecció dels menors quan es troben en situació de vulnerabilitat.
El Síndic considera que dos alumnes del centre escolar Gaspar de Portolà de Balaguer (Lleida) es van veure sotmesos a un assetjament públic per demanar que els
seus fills rebessin escolarització en llengua espanyola després de rebre una sentència
favorable del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en juny de 2015.
El Síndic insta a Ensenyament a adoptar els mecanismes necessaris per assegurar «la protecció dels drets de tots els alumnes i el compliment de pluralisme, inclusió i cohesió social mitjançant mesures que mantinguin l’escola i el seu entorn fora
del conflicte dels adults».
El conflicte es va produir a l’inici del curs 2015-16 quan l’AMPA de l’escola
Gaspar de Portolà va convocar una manifestació i una recollida de signatures a
les portes del centre contra la petició de la família de tenir un 25% de les classes
en espanyol. Segons l’AMPA d’aquesta escola, «La imposició de l’increment d’hores de castellà en la nostra escola pel recurs d’una sola família ens afecta a tots».
L’AMPA considerava això perquè a aquesta escola totes les assignatures no lingüístiques es fan en català, a diferència de les afirmacions de la consellera Meritxell
Ruiz que ha afirmat en nombroses ocasions que l’escola catalana és plurilingüe.
La família que va aconseguir el 25% del classes en espanyol va canviar els seus
fill d’escola i van triar una fora del seu municipi per l’assetjament que van patir. És
molt significatiu el gran nombre de casos que acaben canviant els seus fills de centre
un cop aconseguit el 25% d’assignatures en llengua espanyola. En el cas de Balaguer, l’assetjament inclou un boicot al negoci de la família demandant que, finalment, va haver de tancar. Això va ser possible perquè es fan filtrar dades des del
centre que van permetre la identificació dels alumnes.
En la resolució del Síndic de Greuges s’insta al Departament per aclarir si va ser
un membre del personal de l’escola o de la mateixa administració qui va facilitat informació als mitjans de comunicació que van permetre saber quins eren els alumnes
que havien demanant classes en llengua espanyola.
A més, el Síndic assenyala com negatiu que l’escola participés en les protestes i
recollides de signatures contra l’aplicació de la mesura de bilingüisme i diu que «la
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direcció del centre i el Departament d’Ensenyament hauria d’haver vetllat per mantenir l’escola separada del conflicte».
Afegeix també que «en aquest sentit no consta cap actuació ni de la direcció del
centre ni del Departament d’Ensenyament amb l’objectiu de preservar l’escola com
una comunitat escolar, ni amb l’objectiu de protegir aquells dos alumnes en concret,
que no van poder quedar-se al marge de la situació. En canvi apareix publicat quin
va donar suport explícit a l’AMPA i es va permetre la utilització del centre i del seu
entorn».
Segons l’AMPA de l’escola Gaspar de Portolà, «La imposició de l’increment
d’hores de castellà en la nostra escola pel recurs d’una sola família ens afecta a tots».
En termes similars es van manifestar al centre Santa Anna de Mataró. És a dir, tenim notícies clares de dos centres escolars de Catalunya que defensen fermament el
monolingüisme dels seves escoles.
Si tenim en compte que a la manifestació de l’escola Santa Anna hi havia polítics
de diferents famílies inclosos els de Junts pel Sí que donen suport al Govern,
– Com pot acceptar això una consellera que diu que l’escola catalana és plurilingüe?
– Per què a un sistema educatiu suposadament plurilingüe hi ha centres que defensen, amb el suport del PDeCat i ERC, defensen clarament el monolingüisme?
Palau del Parlament, 6 de febrer de 2017
Sonia Sierra Infante, diputada, GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per les
quals el Departament d’Ensenyament no va vetllar per mantenir
l’Escola Gaspar de Portolà, de Balaguer (Noguera), separada del
conflicte arran del cas de la família que havia demanat el 25% de les
classes dels seus fills en espanyol
314-07874/11
FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP C’S
Reg. 50039 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament

Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
Al mes de febrer de 2017, el Síndic de Greuges va haver de recordar al Departament d’Ensenyament que tots els alumnes catalans tenen drets i que la Generalitat
ha de garantir la protecció dels menors quan es troben en situació de vulnerabilitat.
El Síndic considera que dos alumnes del centre escolar Gaspar de Portolà de Balaguer (Lleida) es van veure sotmesos a un assetjament públic per demanar que els
seus fills rebessin escolarització en llengua espanyola després de rebre una sentència
favorable del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en juny de 2015.
El Síndic insta a Ensenyament a adoptar els mecanismes necessaris per assegurar «la protecció dels drets de tots els alumnes i el compliment de pluralisme, inclusió i cohesió social mitjançant mesures que mantinguin l’escola i el seu entorn fora
del conflicte dels adults».
El conflicte es va produir a l’inici del curs 2015-16 quan l’AMPA de l’escola
Gaspar de Portolà va convocar una manifestació i una recollida de signatures a
les portes del centre contra la petició de la família de tenir un 25% de les classes
en espanyol. Segons l’AMPA d’aquesta escola, «La imposició de l’increment d’ho3.25.15. Preguntes per escrit
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res de castellà en la nostra escola pel recurs d’una sola família ens afecta a tots».
L’AMPA considerava això perquè a aquesta escola totes les assignatures no lingüístiques es fan en català, a diferència de les afirmacions de la consellera Meritxell
Ruiz que ha afirmat en nombroses ocasions que l’escola catalana és plurilingüe.
La família que va aconseguir el 25% del classes en espanyol va canviar els seus
fill d’escola i van triar una fora del seu municipi per l’assetjament que van patir. És
molt significatiu el gran nombre de casos que acaben canviant els seus fills de centre
un cop aconseguit el 25% d’assignatures en llengua espanyola. En el cas de Balaguer,
l’assetjament inclou un boicot al negoci de la família demandant que, finalment, va
haver de tancar. Això va ser possible perquè es fan filtrar dades des del centre que
van permetre la identificació dels alumnes.
En la resolució del Síndic de Greuges s’insta al Departament per aclarir si va ser
un membre del personal de l’escola o de la mateixa administració qui va facilitat informació als mitjans de comunicació que van permetre saber quins eren els alumnes
que havien demanant classes en llengua espanyola.
A més, el Síndic assenyala com negatiu que l’escola participés en les protestes i
recollides de signatures contra l’aplicació de la mesura de bilingüisme i diu que «la
direcció del centre i el Departament d’Ensenyament hauria d’haver vetllat per mantenir l’escola separada del conflicte».
Afegeix també que «en aquest sentit no consta cap actuació ni de la direcció del
centre ni del Departament d’Ensenyament amb l’objectiu de preservar l’escola com
una comunitat escolar, ni amb l’objectiu de protegir aquells dos alumnes en concret,
que no van poder quedar-se al marge de la situació. En canvi apareix publicat quin
va donar suport explícit a l’AMPA i es va permetre la utilització del centre i del seu
entorn».
Atès que el Síndic assenyala com negatiu que l’escola participés en les protestes
i recollides de signatures contra l’aplicació de la mesura de bilingüisme i diu que« la
direcció del centre i el Departament d’Ensenyament hauria d’haver vetllat per mantenir l’escola separada del conflicte»,
– Perquè el Departament d’Ensenyament no va vetllar per mantenir l’escola separada del conflicte?
Palau del Parlament, 6 de febrer de 2017
Sonia Sierra Infante, diputada, GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per les
quals el Departament d’Ensenyament no va actuar per protegir els
dos alumnes de l’Escola Gaspar de Portolà, de Balaguer (Noguera),
que havien demanat de rebre els 25% de les classes en castellà i van
patir assetjament per aquest motiu
314-07875/11
FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP C’S
Reg. 50040 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament

Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
Al mes de febrer de 2017, el Síndic de Greuges va haver de recordar al Departament d’Ensenyament que tots els alumnes catalans tenen drets i que la Generalitat
ha de garantir la protecció dels menors quan es troben en situació de vulnerabilitat.
3.25.15. Preguntes per escrit
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El Síndic considera que dos alumnes del centre escolar Gaspar de Portolà de Balaguer (Lleida) es van veure sotmesos a un assetjament públic per demanar que els
seus fills rebessin escolarització en llengua espanyola després de rebre una sentència
favorable del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en juny de 2015.
El Síndic insta a Ensenyament a adoptar els mecanismes necessaris per assegurar «la protecció dels drets de tots els alumnes i el compliment de pluralisme, inclusió i cohesió social mitjançant mesures que mantinguin l’escola i el seu entorn fora
del conflicte dels adults».
El conflicte es va produir a l’inici del curs 2015-16 quan l’AMPA de l’escola
Gaspar de Portolà va convocar una manifestació i una recollida de signatures a
les portes del centre contra la petició de la família de tenir un 25% de les classes
en espanyol. Segons l’AMPA d’aquesta escola, «La imposició de l’increment d’hores de castellà en la nostra escola pel recurs d’una sola família ens afecta a tots».
L’AMPA considerava això perquè a aquesta escola totes les assignatures no lingüístiques es fan en català, a diferència de les afirmacions de la consellera Meritxell
Ruiz que ha afirmat en nombroses ocasions que l’escola catalana és plurilingüe.
La família que va aconseguir el 25% del classes en espanyol va canviar els seus
fill d’escola i van triar una fora del seu municipi per l’assetjament que van patir. És
molt significatiu el gran nombre de casos que acaben canviant els seus fills de centre
un cop aconseguit el 25% d’assignatures en llengua espanyola. En el cas de Balaguer,
l’assetjament inclou un boicot al negoci de la família demandant que, finalment, va
haver de tancar. Això va ser possible perquè es fan filtrar dades des del centre que
van permetre la identificació dels alumnes.
En la resolució del Síndic de Greuges s’insta al Departament per aclarir si va ser
un membre del personal de l’escola o de la mateixa administració qui va facilitat informació als mitjans de comunicació que van permetre saber quins eren els alumnes
que havien demanant classes en llengua espanyola.
A més, el Síndic assenyala com negatiu que l’escola participés en les protestes i
recollides de signatures contra l’aplicació de la mesura de bilingüisme i diu que «la
direcció del centre i el Departament d’Ensenyament hauria d’haver vetllat per mantenir l’escola separada del conflicte».
Afegeix també que «en aquest sentit no consta cap actuació ni de la direcció del
centre ni del Departament d’Ensenyament amb l’objectiu de preservar l’escola com
una comunitat escolar, ni amb l’objectiu de protegir aquells dos alumnes en concret,
que no van poder quedar-se al marge de la situació. En canvi apareix publicat quin
va donar suport explícit a l’AMPA i es va permetre la utilització del centre i del seu
entorn».
Atès que el Síndic afirma que «en aquest sentit no consta cap actuació ni de la
direcció del centre ni del Departament d’Ensenyament amb l’objectiu de preservar
l’escola com una comunitat escolar, ni amb l’objectiu de protegir aquells dos alumnes en concret, que no van poder quedar-se al marge de la situació. En canvi apareix
publicat quin va donar suport explícit a l’AMPA i es va permetre la utilització del
centre i del seu entorn»,
– Perquè el Departament d’Ensenyament no va fer cap actuació amb l’objectiu de
protegir aquest dos alumnes?
Palau del Parlament, 6 de febrer de 2017
Sonia Sierra Infante, diputada, GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures
previstes del Departament d’Ensenyament perquè no es tornin a
repetir fets com els de l’Escola Gaspar de Portolà, de Balaguer
(Noguera), i l’Escola Santa Anna, de Mataró (Maresme)
314-07876/11
FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP C’S
Reg. 50041 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament

Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
Al mes de febrer de 2017, el Síndic de Greuges va haver de recordar al Departament d’Ensenyament que tots els alumnes catalans tenen drets i que la Generalitat
ha de garantir la protecció dels menors quan es troben en situació de vulnerabilitat.
El Síndic considera que dos alumnes del centre escolar Gaspar de Portolà de Balaguer (Lleida) es van veure sotmesos a un assetjament públic per demanar que els
seus fills rebessin escolarització en llengua espanyola després de rebre una sentència
favorable del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en juny de 2015.
El Síndic insta a Ensenyament a adoptar els mecanismes necessaris per assegurar «la protecció dels drets de tots els alumnes i el compliment de pluralisme, inclusió i cohesió social mitjançant mesures que mantinguin l’escola i el seu entorn fora
del conflicte dels adults».
El conflicte es va produir a l’inici del curs 2015-16 quan l’AMPA de l’escola
Gaspar de Portolà va convocar una manifestació i una recollida de signatures a
les portes del centre contra la petició de la família de tenir un 25% de les classes
en espanyol. Segons l’AMPA d’aquesta escola, «La imposició de l’increment d’hores de castellà en la nostra escola pel recurs d’una sola família ens afecta a tots».
L’AMPA considerava això perquè a aquesta escola totes les assignatures no lingüístiques es fan en català, a diferència de les afirmacions de la consellera Meritxell
Ruiz que ha afirmat en nombroses ocasions que l’escola catalana és plurilingüe.
La família que va aconseguir el 25% del classes en espanyol va canviar els seus
fill d’escola i van triar una fora del seu municipi per l’assetjament que van patir. És
molt significatiu el gran nombre de casos que acaben canviant els seus fills de centre
un cop aconseguit el 25% d’assignatures en llengua espanyola. En el cas de Balaguer,
l’assetjament inclou un boicot al negoci de la família demandant que, finalment, va
haver de tancar. Això va ser possible perquè es fan filtrar dades des del centre que
van permetre la identificació dels alumnes.
En la resolució del Síndic de Greuges s’insta al Departament per aclarir si va ser
un membre del personal de l’escola o de la mateixa administració qui va facilitat informació als mitjans de comunicació que van permetre saber quins eren els alumnes
que havien demanant classes en llengua espanyola.
A més, el Síndic assenyala com negatiu que l’escola participés en les protestes i
recollides de signatures contra l’aplicació de la mesura de bilingüisme i diu que «la
direcció del centre i el Departament d’Ensenyament hauria d’haver vetllat per mantenir l’escola separada del conflicte».
Afegeix també que «en aquest sentit no consta cap actuació ni de la direcció del
centre ni del Departament d’Ensenyament amb l’objectiu de preservar l’escola com
una comunitat escolar, ni amb l’objectiu de protegir aquells dos alumnes en concret,
que no van poder quedar-se al marge de la situació. En canvi apareix publicat quin
va donar suport explícit a l’AMPA i es va permetre la utilització del centre i del seu
entorn».
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– Quines mesures pensa prendre el Departament d’Ensenyament perquè fets com
els de l’escola Gaspar de Portolà (Balaguer) i Santa Anna (Mataró) no tornin a passar?
Palau del Parlament, 6 de febrer de 2017
Sonia Sierra Infante, diputada, GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures
previstes per a revertir el desequilibri causat per les pèrdues anuals
de l’aeroport de Lleida-Alguaire
314-07877/11
FORMULACIÓ: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP C’S
Reg. 50053 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlamento

Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento,
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
El aeropuerto de Lleida-Alguaire registra unas pérdidas anuales de 3,3 millones
de euros anuales.
– ¿Qué medidas piensa adoptar el Govern de la Generalitat para revertir este des
equilibrio?
Palacio del Parlamento, 2 de febrero de 2017
Javier Rivas Escamilla, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
derivacions des de centres hospitalaris de titularitat pública a centres
privats el 2015
314-07878/11
FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP SOC
Reg. 50226 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu 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:
– Quin ha estat el nombre de derivacions de centres hospitalaris de titularitat pública a centres privats l’any 2015, desglossat per mesos, regions sanitàries i centres
de baixa i d’alta?
Palau del Parlament, 7 de febrer de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
derivacions des de centres hospitalaris de titularitat pública a
centres privats el 2016
314-07879/11
FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP SOC
Reg. 50227 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu 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:
– Quin ha estat el nombre de derivacions de centres hospitalaris de titularitat pública a centres privats l’any 2016, desglossat per mesos, regions sanitàries i centres
de baixa i d’alta?
Palau del Parlament, 7 de febrer de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
derivacions des de centres hospitalaris de titularitat pública a
centres privats el 2017
314-07880/11
FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP SOC
Reg. 50228 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu 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:
– Quin ha estat el nombre de derivacions de centres hospitalaris de titularitat pública a centres privats l’any 2017, desglossat per mesos, regions sanitàries i centres
de baixa i d’alta?
Palau del Parlament, 7 de febrer de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
derivacions des de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès
Occidental), a altres centres hospitalaris el 2015
314-07881/11
FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP SOC
Reg. 50229 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu 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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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quin ha estat el nombre de derivacions de l’Hospital Parc Taulí de Sabadell a altres centres hospitalaris, l’any 2015, desglossat per mesos i indicant els centres d’alta?
Palau del Parlament, 7 de febrer de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
derivacions des de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès
Occidental), a altres centres hospitalaris el 2016
314-07882/11
FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP SOC
Reg. 50230 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu 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:
– Quin ha estat el nombre de derivacions de l’Hospital Parc Taulí de Sabadell a altres centres hospitalaris, l’any 2016, desglossat per mesos i indicant els centres d’alta?
Palau del Parlament, 7 de febrer de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
derivacions des de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès
Occidental), a altres centres hospitalaris el 2017
314-07883/11
FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP SOC
Reg. 50231 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu 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:
– Quin ha estat el nombre de derivacions de l’Hospital Parc Taulí de Sabadell a altres centres hospitalaris, l’any 2017, desglossat per mesos i indicant els centres d’alta?
Palau del Parlament, 7 de febrer de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels
quals alguns agents del Cos d’Agents Rurals afectats per una
sentència judicial sobre un concurs de comandaments no han
retornat a llur plaça de destinació
314-07884/11
FORMULACIÓ: HORTÈNSIA GRAU JUAN, DEL GP CSP
Reg. 50276 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es
Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 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 DARP va aplicar la sentència del TSJC en el sentit de declarar nuls de ple
dret els nomenaments amb propietat de plaça d’11 comandaments al Cos d’Agents
Rurals, el motiu d’aquesta sentència, resultat d’una denúncia del Colegio Oficial de
Ingenieros de Montes de Madrid, era perquè havien assumit el càrrec de Cap d’Àrea
Bàsica o Cap Regional sense tenir la corresponent titulació que exigeix la llei del
Cos d’Agents Rurals de 2003. Posteriorment, quasi de forma immediata, es va retornar aquestes responsabilitats sense la categoria de sotsinspector a les mateixes
persones, 7 en concret, de forma provisional i exceptuant 4 casos,
– Perquè hi ha agents que tot i tenir la titulació i haver guanyat la plaça en un
concurs transparent de mèrits i capacitats no han estat retornats a la seva plaça?
Palau del Parlament, 7 de febrer de 2017
Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre
d’ambulàncies accidentades durant el servei el 2016
314-07885/11
FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S
Reg. 50308 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament

Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quantes ambulàncies s’han accidentat en servei durant l’any 2016?
Palau del Parlament, 8 de febrer de 2017
Jorge Soler González, diputat, GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre
d’ambulàncies accidentades durant el servei el 2016 per províncies
314-07886/11
FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S
Reg. 50309 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament

Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quantes ambulàncies s’han accidentat en servei durant l’any 2016, desglossat
per províncies?
Palau del Parlament, 8 de febrer de 2017
Jorge Soler González, diputat, GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre
d’ambulàncies accidentades durant el servei en el període 2010-2015
314-07887/11
FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S
Reg. 50310 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament

Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quantes ambulàncies s’han accidentat en servei durant els anys 2010, 2011,
2012, 2013, 2014, i 2015?
Palau del Parlament, 8 de febrer de 2017
Jorge Soler González, diputat, GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre
d’informes relatius a les ambulàncies accidentades durant el servei
314-07888/11
FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S
Reg. 50311 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament

Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– S’ha fet algun informe dels motius dels sinistres de les ambulàncies?
Palau del Parlament, 8 de febrer de 2017
Jorge Soler González, diputat, GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de
l’elevada sinistralitat de les ambulàncies
314-07889/11
FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S
Reg. 50312 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament

Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quins són els motius pels quals hi ha tanta sinistralitat de les ambulàncies?
Palau del Parlament, 8 de febrer de 2017
Jorge Soler González, diputat, GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració de la
sinistralitat de les ambulàncies noves
314-07890/11
FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S
Reg. 50313 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament

Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quina és la valoració de la sinistralitat respecte a les noves ambulàncies?
Palau del Parlament, 8 de febrer de 2017
Jorge Soler González, diputat, GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la detecció de
relacions entre els accidents de les ambulàncies i els contractes dels
treballadors
314-07891/11
FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S
Reg. 50314 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament

Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Han detectat alguna relació entre els accidents de les ambulàncies i els contractes dels treballadors?
Palau del Parlament, 8 de febrer de 2017
Jorge Soler González, diputat, GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’anàlisi entre la
sinistralitat de les ambulàncies i la formació dels conductors
314-07892/11
FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S
Reg. 50315 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament

Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Hi ha alguna anàlisi feta de la sinistralitat de les ambulàncies i la formació dels
conductors?
Palau del Parlament, 8 de febrer de 2017
Jorge Soler González, diputat, GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
pacients implicats en accidents de trànsit de les ambulàncies
314-07893/11
FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S
Reg. 50316 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament

Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quants pacients que anaven dintre d’una ambulància s’han vist implicats en un
accident de tràfic? Es demana informació per províncies?
Palau del Parlament, 8 de febrer de 2017
Jorge Soler González, diputat, GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració de
les conseqüències per als pacients dels accidents de trànsit de les
ambulàncies
314-07894/11
FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S
Reg. 50317 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament

Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Han fet una valoració de les conseqüències pels pacients que han estat víctimes
d’un accident dintre d’una ambulància?
Palau del Parlament, 8 de febrer de 2017
Jorge Soler González, diputat, GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes
per a resoldre les incidències sobre gestió i abonament de beques el
curs 2016-2017
314-07895/11
FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP C’S
Reg. 50328 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlamento

Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo
con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
Las becas son un instrumento crucial de fomento de la equidad y de la igualdad
de oportunidades. El cumplimiento del deber constitucional de garantizar el derecho de todos a la educación depende en gran medida del establecimiento de un buen
sistema de becas y ayudas al estudio. Con el fin de garantizar la cohesión social y
que nadie se queda atrás por razón de su origen social, es necesario garantizar que
ningún estudiante abandona sus estudios universitarios por razones económicas.
Sin embargo, entre los problemas que afectan a nuestro sistema de becas, uno
de los más recurrentes es el de los retrasos en la gestión y el abono de las becas,
que pueden tardar meses en pagarse, cobrándose cuando el curso está ya avanzado.
Cataluña y Andalucía son las dos únicas comunidades que tienen convenios propios con el Ministerio de Educación para gestionar las becas de sus estudiantes. En
el caso concreto de Cataluña (la única comunidad que gestiona las becas de estudiantes universitarios y no universitarios), diversos errores y retrasos administrativos, han impedido la correcta tramitación de las mismas.
Esta situación impide, por tanto, proceder al pago de las ayudas destinadas a
158.000 estudiantes, 70.000 universitarios y 88.000 alumnos de otros estudios, parte de los cuales ni quiera saben ni siquiera si les ha sido aceptada la ayuda. En cualquier caso, el retraso en la tramitación de las becas este curso no está afectando
únicamente a Cataluña, como ha puesto de manifiesto la Confederación Estatal de
Asociaciones de Estudiantes (Canae).
– ¿Qué medidas contempla llevar a cabo el Govern de la Generalitat para solucionar las incidencias ocurridas en la gestión y el abono de las becas en el curso
2016-2017?
Palacio del Parlamento, 8 de febrero de 2017
Sonia Sierra Infante, diputada, GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de
coordinació amb el Ministeri d’Educació previstes per a resoldre els
endarreriments en la gestió i l’abonament de beques
314-07896/11
FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP C’S
Reg. 50329 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlamento

Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo
con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
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Las becas son un instrumento crucial de fomento de la equidad y de la igualdad
de oportunidades. El cumplimiento del deber constitucional de garantizar el derecho de todos a la educación depende en gran medida del establecimiento de un buen
sistema de becas y ayudas al estudio. Con el fin de garantizar la cohesión social y
que nadie se queda atrás por razón de su origen social, es necesario garantizar que
ningún estudiante abandona sus estudios universitarios por razones económicas.
Sin embargo, entre los problemas que afectan a nuestro sistema de becas, uno
de los más recurrentes es el de los retrasos en la gestión y el abono de las becas,
que pueden tardar meses en pagarse, cobrándose cuando el curso está ya avanzado.
Cataluña y Andalucía son las dos únicas comunidades que tienen convenios propios con el Ministerio de Educación para gestionar las becas de sus estudiantes. En
el caso concreto de Cataluña (la única comunidad que gestiona las becas de estudiantes universitarios y no universitarios), diversos errores y retrasos administrativos, han impedido la correcta tramitación de las mismas.
Esta situación impide, por tanto, proceder al pago de las ayudas destinadas a
158.000 estudiantes, 70.000 universitarios y 88.000 alumnos de otros estudios, parte de los cuales ni quiera saben ni siquiera si les ha sido aceptada la ayuda. En cualquier caso, el retraso en la tramitación de las becas este curso no está afectando
únicamente a Cataluña, como ha puesto de manifiesto la Confederación Estatal de
Asociaciones de Estudiantes (Canae).
– ¿Qué medidas contempla llevar a cabo el Govern para coordinarse mejor con el
Ministerio para acabar con los retrasos en la gestión y el abono de las becas?
Palacio del Parlamento, 8 de febrero de 2017
Sonia Sierra Infante, diputada, GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els quilos de fruita
que han venut els productors catalans en el període 2010-2016
314-07897/11
FORMULACIÓ: ÒSCAR ORDEIG I MOLIST, DEL GP SOC
Reg. 50346 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, 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:
– Quines són les dades sobre els quilos de venda de fruita dels productors catalans, per cadascun dels anys del període 2010-2016?
Palau del Parlament, 8 de febrer de 2017
Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els quilos de fruita
que s’han exportat en el període 2010-2016
314-07898/11
FORMULACIÓ: ÒSCAR ORDEIG I MOLIST, DEL GP SOC
Reg. 50347 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, 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:
– Quines són les dades sobre el quilos de fruita que s’exporten a l’exterior, per
cadascun dels anys del període 2010-2016?
Palau del Parlament, 8 de febrer de 2017
Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el preu de venda de les
varietats de fruita pels productors del gener del 2016 al gener del 2017
314-07899/11
FORMULACIÓ: ÒSCAR ORDEIG I MOLIST, DEL GP SOC
Reg. 50348 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, 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:
– El Govern té constància del preu de venda de les diferents varietats de fruita
per parts dels productors dels darrers mesos? Quina ha estat l’evolució mensual des
de gener de 2016 fins gener de 2017?
Palau del Parlament, 8 de febrer de 2017
Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el preu de venda de
les varietats de la poma
314-07900/11
FORMULACIÓ: ÒSCAR ORDEIG I MOLIST, DEL GP SOC
Reg. 50349 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, 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:
– El Govern té constància del preu de venda de les diferents varietats de la poma?
Palau del Parlament, 8 de febrer de 2017
Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impuls de mesures
per a fer front a la crisi dels preus de la poma
314-07901/11
FORMULACIÓ: ÒSCAR ORDEIG I MOLIST, DEL GP SOC
Reg. 50350 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, 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:
– El Govern té previst impulsar mesures concretes per tal de fer front a la crisi
de preus de la poma dels darrers mesos? Quines?
Palau del Parlament, 8 de febrer de 2017
Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si impulsarà la
retirada de pomes del mercat per a aturar-ne la caiguda de preus
314-07902/11
FORMULACIÓ: ÒSCAR ORDEIG I MOLIST, DEL GP SOC
Reg. 50351 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, 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:
– El Govern impulsarà la retirada de pomes del mercat per tal d’aturar la caiguda
en picat del preu de la poma?
Palau del Parlament, 8 de febrer de 2017
Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures
previstes per a alleujar la crisi dels productors de la poma Golden
314-07903/11
FORMULACIÓ: ÒSCAR ORDEIG I MOLIST, DEL GP SOC
Reg. 50352 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, 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:
– Quines mesures té previstes el Govern per tal d’alleujar la crisi del productor
de la poma Golden?
Palau del Parlament, 8 de febrer de 2017
Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impuls de mesures
per a promocionar el consum de la poma Golden
314-07904/11
FORMULACIÓ: ÒSCAR ORDEIG I MOLIST, DEL GP SOC
Reg. 50353 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, 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:
– El Govern pensa impulsar mesures concretes per impulsar el consum de fruita
de proximitat, i més concretament de la poma Golden? Quines?
Palau del Parlament, 8 de febrer de 2017
Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de fer
campanyes per a promocionar la qualitat de la fruita de proximitat
314-07905/11
FORMULACIÓ: ÒSCAR ORDEIG I MOLIST, DEL GP SOC
Reg. 50354 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, 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:
– El Govern té previst iniciar campanyes promocionant la qualitat de la fruita de
proximitat? De quin tipus?
Palau del Parlament, 8 de febrer de 2017
Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’adoptar
mesures de suport als petits agricultors de fruita que pateixen la
crisi dels preus
314-07906/11
FORMULACIÓ: ÒSCAR ORDEIG I MOLIST, DEL GP SOC
Reg. 50355 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, 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:
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– El Govern té prevista alguna mesura extraordinària de suport als petits agricultors de fruita que estan patint la crisi de preus per tal d’evitar que hagin de tancar
les seves explotacions?
Palau del Parlament, 8 de febrer de 2017
Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre
de pagaments efectuats i d’expedients tramitats en concepte
d’indemnitzacions a ramaders que van patir atacs per fauna salvatge
el 2016
314-07907/11
FORMULACIÓ: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP C’S
Reg. 50452 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlamento

Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento,
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– ¿Cuál fue la cifra total de los pagos realizados y el número de expedientes tramitados por el Departament correspondiente, en concepto de indemnizaciones para
los ganaderos que hayan sufrido ataques por fauna salvaje, en el año 2016?
Palacio del Parlamento, 8 de febrero de 2017
Javier Rivas Escamilla, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre
de pagaments efectuats i d’expedients tramitats en concepte
d’indemnitzacions a ramaders que van patir atacs per fauna salvatge
el 2015
314-07908/11
FORMULACIÓ: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP C’S
Reg. 50453 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlamento

Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento,
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– ¿Cuál fue la cifra total de los pagos realizados y el número de expedientes tramitados por el Departament correspondiente, en concepto de indemnizaciones para
los ganaderos que hayan sufrido ataques por fauna salvaje, en el año 2015?
Palacio del Parlamento, 8 de febrero de 2017
Javier Rivas Escamilla, diputado GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre
de pagaments efectuats i d’expedients tramitats en concepte
d’indemnitzacions a ramaders que van patir atacs per fauna salvatge
el 2014
314-07909/11
FORMULACIÓ: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP C’S
Reg. 50454 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlamento

Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento,
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– ¿Cuál fue la cifra total de los pagos realizados y el número de expedientes tramitados por el Departament correspondiente, en concepto de indemnizaciones para
los ganaderos que hayan sufrido ataques por fauna salvaje, en el año 2014?
Palacio del Parlamento, 8 de febrero de 2017
Javier Rivas Escamilla, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre
de pagaments efectuats i d’expedients tramitats en concepte
d’indemnitzacions a ramaders que van patir atacs per fauna salvatge
el 2013
314-07910/11
FORMULACIÓ: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP C’S
Reg. 50455 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlamento

Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento,
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– ¿Cuál fue la cifra total de los pagos realizados y el número de expedientes tramitados por el Departament correspondiente, en concepto de indemnizaciones para
los ganaderos que hayan sufrido ataques por fauna salvaje, en el año 2013?
Palacio del Parlamento, 8 de febrero de 2017
Javier Rivas Escamilla, diputado GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre
de pagaments efectuats i d’expedients tramitats en concepte
d’indemnitzacions a ramaders que van patir atacs per fauna salvatge
el 2012
314-07911/11
FORMULACIÓ: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP C’S
Reg. 50456 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlamento

Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento,
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– ¿Cuál fue la cifra total de los pagos realizados y el número de expedientes tramitados por el Departament correspondiente, en concepto de indemnizaciones para
los ganaderos que hayan sufrido ataques por fauna salvaje, en el año 2012?
Palacio del Parlamento, 8 de febrero de 2017
Javier Rivas Escamilla, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre
de pagaments efectuats i d’expedients tramitats en concepte
d’indemnitzacions a ramaders que van patir atacs per fauna salvatge
el 2011
314-07912/11
FORMULACIÓ: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP C’S
Reg. 50457 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlamento

Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento,
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– ¿Cuál fue la cifra total de los pagos realizados y el número de expedientes tramitados por el Departament correspondiente, en concepto de indemnizaciones para
los ganaderos que hayan sufrido ataques por fauna salvaje, en el año 2011?
Palacio del Parlamento, 8 de febrero de 2017
Javier Rivas Escamilla, diputado GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre
de pagaments efectuats i d’expedients tramitats en concepte
d’indemnitzacions a ramaders que van patir atacs per fauna salvatge
el 2010
314-07913/11
FORMULACIÓ: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP C’S
Reg. 50458 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlamento

Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento,
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– ¿Cuál fue la cifra total de los pagos realizados y el número de expedientes tramitados por el Departament correspondiente, en concepto de indemnizaciones para
los ganaderos que hayan sufrido ataques por fauna salvaje, en el año 2010?
Palacio del Parlamento, 8 de febrero de 2017
Javier Rivas Escamilla, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre
de pagaments efectuats i d’expedients tramitats en concepte
d’indemnitzacions a ramaders que van patir atacs per fauna salvatge
el 2009
314-07914/11
FORMULACIÓ: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP C’S
Reg. 50459 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlamento

Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento,
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– ¿Cuál fue la cifra total de los pagos realizados y el número de expedientes tramitados por el Departament correspondiente, en concepto de indemnizaciones para
los ganaderos que hayan sufrido ataques por fauna salvaje, en el año 2009?
Palacio del Parlamento, 8 de febrero de 2017
Javier Rivas Escamilla, diputado GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre
d’habitatges obtinguts a partir dels acords de cessió amb entitats
financeres que es destinaran a lloguer social
314-07915/11
FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP C’S
Reg. 50463 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlamento

Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo
con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– ¿De cuántas viviendas dispone la Generalitat para destinarlas a alquiler social
obtenidas a partir de los acuerdos de cesión con distintas entidades financieras?
Palacio del Parlamento, 8 de febrero de 2017
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre
d’habitatges obtinguts a partir dels acords de cessió amb entitats
financeres i que es destinaran a lloguer social que han necessitat
rehabilitació o reforma
314-07916/11
FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP C’S
Reg. 50464 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlamento

Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo
con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
De las viviendas de que dispone la Generalitat para destinarlas a alquiler social
obtenidas a partir de los acuerdos de cesión con distintas entidades financieras,
– ¿Cuántas de esas viviendas han necesitado rehabilitación o reforma?
– ¿Cuál el coste de esas rehabilitaciones o reformas?
Palacio del Parlamento, 8 de febrero de 2017
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre
d’habitatges obtinguts a partir dels acords de cessió amb entitats
financeres i que es destinaran a lloguer social que estan ocupades
legalment, ocupades il·legalment o sense ocupar
314-07917/11
FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP C’S
Reg. 50465 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlamento

Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo
con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
De las viviendas de que dispone la Generalitat para destinarlas a alquiler social
obtenidas a partir de los acuerdos de cesión con distintas entidades financieras,
– ¿Cuántas de esas viviendas están actualmente ocupadas legalmente?
– ¿Cuántas están ocupadas ilegalmente?
– ¿Cuántas están pendientes de ocupar?
Palacio del Parlamento, 8 de febrero de 2017
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el termini mitjà
d’ocupació dels habitatges obtinguts a partir dels acords de cessió
amb entitats financeres
314-07918/11
FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP C’S
Reg. 50466 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlamento

Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo
con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
De las viviendas de que dispone la Generalitat para destinarlas a alquiler social
obtenidas a partir de los acuerdos de cesión con distintas entidades financieras,
– ¿Cuál es el plazo medio de ocupación de esas viviendas a partir del momento
en el que se obtienen?
Palacio del Parlamento, 8 de febrero de 2017
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assistència del
president de la Generalitat, el vicepresident del Govern i conseller
d’Economia i Hisenda i el conseller d’Afers Exteriors, Relacions
Institucionals i Transparència al Parlament Europeu el 24 de gener de
2017
314-07919/11
FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP C’S
Reg. 50467 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament

Sergio Sanz Jiménez, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– En quina qualitat van assistir el president de la Generalitat, Carles Puigdemont,
i els consellers Oriol Junqueras i Raül Romeva van assistir el passat 24 de gener al
Parlament Europeu?
Palau del Parlament, 8 de febrer de 2017
Sergio Sanz Jiménez, diputat, GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’equip de suport
a l’assistència del president de la Generalitat, el vicepresident
del Govern i conseller d’Economia i Hisenda i el conseller d’Afers
Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència al Parlament
Europeu el 24 de gener de 2017
314-07920/11
FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP C’S
Reg. 50468 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament

Sergio Sanz Jiménez, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
Respecte el viatge del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i els consellers Oriol Junqueras i Raül Romeva el passat 24 de gener al Parlament Europeu,
quin va ser l’equip de suport amb el què van assistir? quin va ser el cost d’aquest
equip de suport
Palau del Parlament, 8 de febrer de 2017
Sergio Sanz Jiménez, diputat, GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida
pressupostària en què s’inclouran les despeses del viatge del president
de la Generalitat, el vicepresident del Govern i conseller d’Economia
i Hisenda i el conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i
Transparència al Parlament Europeu el 24 de gener de 2017
314-07921/11
FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP C’S
Reg. 50469 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament

Sergio Sanz Jiménez, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Respecte el viatge del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i els consellers Oriol Junqueras i Raül Romeva el passat 24 de gener al Parlament Europeu,
a quina partida pressupostària concreta s’ha imputat o s’imputaran les despeses del
viatge?
Palau del Parlament, 8 de febrer de 2017
Sergio Sanz Jiménez, diputat, GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desglossament
d’hores de treball dels assistents al viatge del president de la
Generalitat, el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i
Hisenda i el conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals
i Transparència al Parlament Europeu el 24 de gener de 2017
314-07922/11
FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP C’S
Reg. 50470 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament

Sergio Sanz Jiménez, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Respecte el viatge del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i els consellers Oriol Junqueras i Raül Romeva el passat 24 de gener al Parlament Europeu,
quin ha estat el desglossament d’hores de treball que destinaran cadascuna de les
persones assistents per part del Govern de la Generalitat?
Palau del Parlament, 8 de febrer de 2017
Sergio Sanz Jiménez, diputat, GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost total del
viatge del president de la Generalitat, el vicepresident del Govern
i conseller d’Economia i Hisenda i el conseller d’Afers Exteriors,
Relacions Institucionals i Transparència al Parlament Europeu el 24
de gener de 2017
314-07923/11
FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP C’S
Reg. 50471 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament

Sergio Sanz Jiménez, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Respecte el viatge del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i els consellers Oriol Junqueras i Raül Romeva el passat 24 de gener al Parlament Europeu,
quin ha estat el cost econòmic total del viatge, desglossat per despeses de desplaçament, l’estança i la conferència?
Palau del Parlament, 8 de febrer de 2017
Sergio Sanz Jiménez, diputat, GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista de
personalitats i mitjans de comunicació convidats pel Govern a
assistir a la conferència del president de la Generalitat,
el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda i el
conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència
al Parlament Europeu el 24 de gener de 2017
314-07924/11
FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP C’S
Reg. 50472 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament

Sergio Sanz Jiménez, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Respecte el viatge del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i els consellers Oriol Junqueras i Raül Romeva el passat 24 de gener al Parlament Europeu,
quin ha el llistat de personalitats o mitjans de comunicació convidats a assistir per
part del Govern de la Generalitat?
Palau del Parlament, 8 de febrer de 2017
Sergio Sanz Jiménez, diputat, GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost i les
hores de personal destinades a fer les invitacions per a assistir
a la conferència del president de la Generalitat, el vicepresident
del Govern i conseller d’Economia i Hisenda i el conseller d’Afers
Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència al Parlament
Europeu el 24 de gener de 2017
314-07925/11
FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP C’S
Reg. 50473 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament

Sergio Sanz Jiménez, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Respecte el viatge del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i els consellers Oriol Junqueras i Raül Romeva el passat 24 de gener al Parlament Europeu,
quin ha estat el cost econòmic i les hores de personal destinades a realitzar aquestes
invitacions?
Palau del Parlament, 8 de febrer de 2017
Sergio Sanz Jiménez, diputat, GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de les
resolucions 515/VIII i 647/X, sobre les necessitats específiques dels
infants afectats per les malalties que La Marató de TV3 vol combatre
en cada edició
314-07926/11
FORMULACIÓ: FERNANDO DE PÁRAMO GÓMEZ, DEL GP C’S
Reg. 50492 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament

Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta
escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
El 10 de juliol de 2009 es va aprovar una resolució sobre la reserva del 20% dels
fons recaptats pels programes de La Marató de TV3 per a projectes d’investigació de
les malalties que afecten específicament la població infantil (Resolució 515/VIII).
L’11 d’abril de 2014 es va aprovar un altre resolució que recomana a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i a la Fundació La Marató de TV3 que compleixin la Resolució 515/VIII (647/X).
– Quin seguiment s’està efectuant d’aquestes resolucions?
Palau del Parlament, 9 de febrer de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge dels
fons recaptats per La Marató de TV3 que s’ha destinat als projectes
de recerca de les malalties que afecten específicament la població
infantil en el període 2009-2016
314-07927/11
FORMULACIÓ: FERNANDO DE PÁRAMO GÓMEZ, DEL GP C’S
Reg. 50493 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament

Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta
escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
El 10 de juliol de 2009 es va aprovar una resolució sobre la reserva del 20% dels
fons recaptats pels programes de La Marató de TV3 per a projectes d’investigació de
les malalties que afecten específicament la població infantil (Resolució 515/VIII).
L’11 d’abril de 2014 es va aprovar un altre resolució que recomana a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i a la Fundació La Marató de TV3 que compleixin la Resolució 515/VIII (647/X).
– Quin tant per cent dels fons recaptats dels programes de La Marató de TV3
s’ha destinat a projectes d’investigació de les malalties que afecten específicament
la població infantil des de l’any 2009 fins l’any 2016?
Palau del Parlament, 9 de febrer de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions
atorgades per la Generalitat a entitats dedicades a la premsa escrita
en els darrers cinc anys
314-07928/11
FORMULACIÓ: ROSA MARIA IBARRA OLLÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP SOC
Reg. 50541 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament

Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, David Pérez Ibáñez, 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 subvencions ha concedit la Generalitat de Catalunya en els últims 5
anys a entitats destinades a la premsa escrita? Es demana la informació desglossada
per anys i mitjans.
Palau del Parlament, 9 de febrer de 2017
Rosa Maria Ibarra Ollé, David Pérez Ibáñez, diputats, GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import que la
Generalitat ha destinat a contractar publicitat amb entitats dedicades
a la premsa escrita
314-07929/11
FORMULACIÓ: ROSA MARIA IBARRA OLLÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP SOC
Reg. 50542 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament

Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb
resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quin ha estat l’import destinat per la Generalitat de Catalunya a contractar
publicitat amb entitats destinades a la premsa escrita? Es demana la informació desglossada per anys i mitjans.
Palau del Parlament, 9 de febrer de 2017
Rosa Maria Ibarra Ollé, David Pérez Ibáñez, diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat que
la Generalitat destina a convenis amb mitjans de comunicació de
premsa escrita i a comprar-los exemplars
314-07930/11
FORMULACIÓ: ROSA MARIA IBARRA OLLÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP SOC
Reg. 50543 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament

Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, David Pérez Ibáñez, 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:
– Quina quantitat destina la Generalitat de Catalunya a convenis amb mitjans de
comunicació de premsa escrita, així com a la compra massiva d’exemplars d’aquesta?
Palau del Parlament, 9 de febrer de 2017
Rosa Maria Ibarra Ollé, David Pérez Ibáñez, diputats, GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual ha
decidit aturar el concurs d’oxigenoteràpia i convocar-ne un de nou el
febrer del 2017
314-07931/11
FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S
Reg. 50544 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament

Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– En relació al concurs d’oxigenoteràpia domiciliària, al febrer de 2017 el Govern va aturar el concurs i va decidir fer-ne un de nou. Quin ha estat el motiu?
Palau del Parlament, 9 de febrer de 2017
Jorge Soler González, diputat, GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual es
va convocar el concurs d’oxigenoteràpia l’octubre del 2015
314-07932/11
FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S
Reg. 50545 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament

Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– En relació al concurs d’oxigenoteràpia, perquè es va treure el concurs a l’octubre de 2015 si encara no hi havia govern?
Palau del Parlament, 9 de febrer de 2017
Jorge Soler González, diputat, GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
concursos que es van convocar en el període en què no hi havia
Govern
314-07933/11
FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S
Reg. 50546 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament

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

Fascicle tercer
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– Quants concursos es van convocar en el període en què no hi havia encara govern a Catalunya?
Palau del Parlament, 9 de febrer de 2017
Jorge Soler González, diputat, GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les còpies de les
convocatòries de concursos d’oxigenoteràpia domiciliària convocats
entre la desena i l’onzena legislatures
314-07934/11
FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S
Reg. 50547 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament

Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Si s’han fet concursos d’oxigenoteràpia domiciliària entre la X legislatura i la
XI, ens poden facilitar còpies dels concursos?
Palau del Parlament, 9 de febrer de 2017
Jorge Soler González, diputat, GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no
es va dimensionar bé el concurs d’oxigenoteràpia
314-07935/11
FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S
Reg. 50548 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament

Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Per què no es va dimensionar bé el concurs d’oxigenoteràpia?
Palau del Parlament, 9 de febrer de 2017
Jorge Soler González, diputat, GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la prevalença de
persones amb malaltia pulmonar obstructiva crònica
314-07936/11
FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S
Reg. 50549 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament

Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quina és la prevalença de malalts amb MPOC a Catalunya? Ens ho poden facilitar per províncies?
Palau del Parlament, 9 de febrer de 2017
Jorge Soler González, diputat, GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la prevalença de
malalts amb apnea de la son que necessiten tractament domiciliari
respiratori
314-07937/11
FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S
Reg. 50550 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament

Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quina és la prevalença de malalts amb apnea de la son que requereixen tractament domiciliari respiratori? Ens ho poden facilitar per províncies?
Palau del Parlament, 9 de febrer de 2017
Jorge Soler González, diputat, GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la prevalença
de malalts que necessiten tractament amb ventilació mecànica a
domicili
314-07938/11
FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S
Reg. 50551 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament

Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
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– Quina és la prevalença de malalts a Catalunya que requereixen tractament amb
ventilació mecànica a domicili? Ens ho poden facilitar per províncies?
Palau del Parlament, 9 de febrer de 2017
Jorge Soler González, diputat, GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la prevalença
d’infants que necessiten tractament amb teràpies respiratòries a
domicili
314-07939/11
FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S
Reg. 50552 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament

Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quina és la prevalença d’infants a Catalunya que requereixen tractament amb
teràpies respiratòries a domicili? Ens ho poden facilitar per províncies?
Palau del Parlament, 9 de febrer de 2017
Jorge Soler González, diputat, GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la causa que
justifica la possible variabilitat en la prescripció de teràpia
respiratòria domiciliària
314-07940/11
FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S
Reg. 50553 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament

Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Si hi ha diferències en la variabilitat de la prescripció dels pacients que requereixen teràpia respiratòria a domicili, quina és la causa que la justifica? Han fet un
estudi d’avaluació que ens expliqui si hi ha sobretractament o si hi ha pacients no
tractats?
Palau del Parlament, 9 de febrer de 2017
Jorge Soler González, diputat, GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de
l’increment de tractaments de teràpia respiratòria domiciliària
314-07941/11
FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S
Reg. 50554 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament

Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– En cas d’haver pacients no tractats amb teràpia respiratòria a domicili que ho
requereixen, al menys si les dades entre províncies i en relació a la seva edat i patologia mostren diferències, ens poden explicar en quant augmentaria el cost dels
seus tractaments?
Palau del Parlament, 9 de febrer de 2017
Jorge Soler González, diputat, GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex d’ocupació
de les oficines del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a la
província de Barcelona el 2016
314-07942/11
FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S
Reg. 50560 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlamento

Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento,
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
– Quin ha estat l’índex d’ocupació de les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya a l’any 2016, a la província de Barcelona? Es demana informació desglossada
per oficina d’aquesta província.
Palacio del Parlamento, 9 de febrero de 2017
Laura Vílchez Sánchez, diputada, GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex d’ocupació
de les oficines del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a la
província de Barcelona el 2015
314-07943/11
FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S
Reg. 50561 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlamento

Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento,
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
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Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
– Quin ha estat l’índex d’ocupació de les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya a l’any 2015, a la província de Barcelona? Es demana informació desglossada
per oficina d’aquesta província.
Palacio del Parlamento, 9 de febrero de 2017
Laura Vílchez Sánchez, diputada, GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex d’ocupació
de les oficines del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a la
província de Barcelona el 2014
314-07944/11
FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S
Reg. 50562 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlamento

Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento,
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
– Quin ha estat l’índex d’ocupació de les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya a l’any 2014, a la província de Barcelona? Es demana informació desglossada
per oficina d’aquesta província.
Palacio del Parlamento, 9 de febrero de 2017
Laura Vílchez Sánchez, diputada, GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex d’ocupació
de les oficines del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a la
província de Barcelona el 2013
314-07945/11
FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S
Reg. 50563 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlamento

Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento,
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
– Quin ha estat l’índex d’ocupació de les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya a l’any 2013, a la província de Barcelona? Es demana informació desglossada
per oficina d’aquesta província.
Palacio del Parlamento, 9 de febrero de 2017
Laura Vílchez Sánchez, diputada, GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex d’ocupació
de les oficines del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a la
província de Barcelona el 2012
314-07946/11
FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S
Reg. 50564 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlamento

Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento,
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
– Quin ha estat l’índex d’ocupació de les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya a l’any 2012, a la província de Barcelona? Es demana informació desglossada
per oficina d’aquesta província.
Palacio del Parlamento, 9 de febrero de 2017
Laura Vílchez Sánchez, diputada, GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex d’ocupació
de les oficines del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a la
província de Tarragona el 2016
314-07947/11
FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S
Reg. 50565 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlamento

Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento,
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
– Quin ha estat l’índex d’ocupació de les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya a l’any 2016, a la província de Tarragona? Es demana informació desglossada
per oficina d’aquesta província.
Palacio del Parlamento, 9 de febrero de 2017
Laura Vílchez Sánchez, diputada, GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex d’ocupació
de les oficines del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a la
província de Tarragona el 2015
314-07948/11
FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S
Reg. 50566 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlamento

Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento,
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
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Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
– Quin ha estat l’índex d’ocupació de les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya a l’any 2015, a la província de Tarragona? Es demana informació desglossada
per oficina d’aquesta província.
Palacio del Parlamento, 9 de febrero de 2017
Laura Vílchez Sánchez, diputada, GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex d’ocupació
de les oficines del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a la
província de Tarragona el 2014
314-07949/11
FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S
Reg. 50567 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlamento

Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento,
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
– Quin ha estat l’índex d’ocupació de les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya a l’any 2014, a la província de Tarragona? Es demana informació desglossada
per oficina d’aquesta província.
Palacio del Parlamento, 9 de febrero de 2017
Laura Vílchez Sánchez, diputada, GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex d’ocupació
de les oficines del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a la
província de Tarragona el 2013
314-07950/11
FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S
Reg. 50568 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlamento

Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento,
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
– Quin ha estat l’índex d’ocupació de les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya a l’any 2013, a la província de Tarragona? Es demana informació desglossada
per oficina d’aquesta província.
Palacio del Parlamento, 9 de febrero de 2017
Laura Vílchez Sánchez, diputada, GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex d’ocupació
de les oficines del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a la
província de Tarragona el 2012
314-07951/11
FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S
Reg. 50569 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlamento

Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento,
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
– Quin ha estat l’índex d’ocupació de les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya a l’any 2012, a la província de Tarragona? Es demana informació desglossada
per oficina d’aquesta província.
Palacio del Parlamento, 9 de febrero de 2017
Laura Vílchez Sánchez, diputada, GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex d’ocupació
de les oficines del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a la
província de Girona el 2016
314-07952/11
FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S
Reg. 50570 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlamento

Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento,
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
– Quin ha estat l’índex d’ocupació de les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya a l’any 2016, a la província de Girona? Es demana informació desglossada
per oficina d’aquesta província.
Palacio del Parlamento, 9 de febrero de 2017
Laura Vílchez Sánchez, diputada, GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex d’ocupació
de les oficines del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a la
província de Girona el 2015
314-07953/11
FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S
Reg. 50571 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlamento

Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento,
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
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Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
Quin ha estat l’índex d’ocupació de les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya a l’any 2015, a la província de Girona? Es demana informació desglossada per
oficina d’aquesta província.
Palacio del Parlamento, 9 de febrero de 2017
Laura Vílchez Sánchez, diputada, GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex d’ocupació
de les oficines del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a la
província de Girona el 2014
314-07954/11
FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S
Reg. 50572 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlamento

Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento,
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
– Quin ha estat l’índex d’ocupació de les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya a l’any 2014, a la província de Girona? Es demana informació desglossada
per oficina d’aquesta província.
Palacio del Parlamento, 9 de febrero de 2017
Laura Vílchez Sánchez, diputada, GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex d’ocupació
de les oficines del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a la
província de Girona el 2013
314-07955/11
FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S
Reg. 50573 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlamento

Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento,
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
– Quin ha estat l’índex d’ocupació de les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya a l’any 2013, a la província de Girona? Es demana informació desglossada
per oficina d’aquesta província.
Palacio del Parlamento, 9 de febrero de 2017
Laura Vílchez Sánchez, diputada, GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex d’ocupació
de les oficines del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a la
província de Girona el 2012
314-07956/11
FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S
Reg. 50574 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlamento

Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento,
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
– Quin ha estat l’índex d’ocupació de les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya a l’any 2012, a la província de Girona? Es demana informació desglossada
per oficina d’aquesta província.
Palacio del Parlamento, 9 de febrero de 2017
Laura Vílchez Sánchez, diputada, GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex d’ocupació
de les oficines del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a la
província de Lleida el 2016
314-07957/11
FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S
Reg. 50575 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlamento

Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento,
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
– Quin ha estat l’índex d’ocupació de les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya a l’any 2016, a la província de Lleida? Es demana informació desglossada per
oficina d’aquesta província.
Palacio del Parlamento, 9 de febrero de 2017
Laura Vílchez Sánchez, diputada, GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex d’ocupació
de les oficines del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a la
província de Lleida el 2015
314-07958/11
FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S
Reg. 50576 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlamento

Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento,
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
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Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
– Quin ha estat l’índex d’ocupació de les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya a l’any 2015, a la província de Lleida? Es demana informació desglossada per
oficina d’aquesta província.
Palacio del Parlamento, 9 de febrero de 2017
Laura Vílchez Sánchez, diputada, GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex d’ocupació
de les oficines del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a la
província de Lleida el 2014
314-07959/11
FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S
Reg. 50577 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlamento

Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento,
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
– Quin ha estat l’índex d’ocupació de les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya a l’any 2014, a la província de Lleida? Es demana informació desglossada per
oficina d’aquesta província.
Palacio del Parlamento, 9 de febrero de 2017
Laura Vílchez Sánchez, diputada, GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex d’ocupació
de les oficines del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a la
província de Lleida el 2013
314-07960/11
FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S
Reg. 50578 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlamento

Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento,
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
– Quin ha estat l’índex d’ocupació de les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya a l’any 2013, a la província de Lleida? Es demana informació desglossada per
oficina d’aquesta província.
Palacio del Parlamento, 9 de febrero de 2017
Laura Vílchez Sánchez, diputada, GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex d’ocupació
de les oficines del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a la
província de Lleida el 2012
314-07961/11
FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S
Reg. 50579 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlamento

Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento,
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
– Quin ha estat l’índex d’ocupació de les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya a l’any 2012, a la província de Lleida? Es demana informació desglossada per
oficina d’aquesta província.
Palacio del Parlamento, 9 de febrero de 2017
Laura Vílchez Sánchez, diputada, GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de
l’Ajuntament de Bausen (Aran) i la negativa del Consell General
d’Aran de cobrir la plaça de secretari municipal
314-07962/11
FORMULACIÓ: EVA MARTÍNEZ MORALES, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP SOC
Reg. 50580 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament

Eva Martínez Morales, diputada, Òscar Ordeig i Molist, 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.
L’Ajuntament de Bausen fa 4 mesos que no disposa de Secretari municipal, a
través del Servei d’Assistència Tècnica, i no pot regularitzar la situació financera
que arrossega des de la passada legislatura. Davant d’aquesta situació, i la negativa
del Consell General d’Aran per tal de convocar una plaça per cobrir aquesta vacant,
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– El Govern té coneixement de la situació de l’Ajuntament de Bausen i de la negativa del Consell General d’Aran per cobrir aquesta plaça?
Palau del Parlament, 9 de febrer de 2017
Eva Martínez Morales, Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha posat en
contacte amb l’Ajuntament de Bausen (Aran) per a convocar la plaça
del Servei d’Assistència Tècnica o cobrir la vacant de secretari
municipal
314-07963/11
FORMULACIÓ: EVA MARTÍNEZ MORALES, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP SOC
Reg. 50581 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament

Eva Martínez Morales, diputada, Òscar Ordeig i Molist, 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.
L’Ajuntament de Bausen fa 4 mesos que no disposa de Secretari municipal, a
través del Servei d’Assistència Tècnica, i no pot regularitzar la situació financera
que arrossega des de la passada legislatura. Davant d’aquesta situació, i la negativa
del Consell General d’Aran per tal de convocar una plaça per cobrir aquesta vacant,
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– El Govern s’ha posat en contacte amb l’Ajuntament de Bausen per tal de desencallar aquesta convocatòria de la nova plaça del Servei d’Assistència Tècnica o per
cercar alternatives que permetin disposar d’un secretari?
Palau del Parlament, 9 de febrer de 2017
Eva Martínez Morales, Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius
pels quals el Consell General d’Aran va aturar el procediment
administratiu per a cobrir la plaça del Servei d’Assistència Tècnica a
l’Ajuntament de Bausen (Aran)
314-07964/11
FORMULACIÓ: EVA MARTÍNEZ MORALES, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP SOC
Reg. 50582 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament

Eva Martínez Morales, diputada, Òscar Ordeig i Molist, 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.
L’Ajuntament de Bausen fa 4 mesos que no disposa de Secretari municipal, a
través del Servei d’Assistència Tècnica, i no pot regularitzar la situació financera
que arrossega des de la passada legislatura. Davant d’aquesta situació, i la negativa
del Consell General d’Aran per tal de convocar una plaça per cobrir aquesta vacant,
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– El Govern coneix els motius pels quals es va aturar el procediment administratiu per tal de cobrir la plaça del Servei d’Assistència Tècnica a l’Ajuntament de
Bausen des del Consell General d’Aran?
Palau del Parlament, 9 de febrer de 2017
Eva Martínez Morales, Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el contacte
amb el Consell General d’Aran perquè convoqui la plaça secretari
municipal a Bausen (Aran)
314-07965/11
FORMULACIÓ: EVA MARTÍNEZ MORALES, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP SOC
Reg. 50583 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament

Eva Martínez Morales, diputada, Òscar Ordeig i Molist, 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.
L’Ajuntament de Bausen fa 4 mesos que no disposa de Secretari municipal, a
través del Servei d’Assistència Tècnica, i no pot regularitzar la situació financera
que arrossega des de la passada legislatura. Davant d’aquesta situació, i la negativa
del Consell General d’Aran per tal de convocar una plaça per cobrir aquesta vacant,
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– El Govern es posarà en contacte amb el Consell General d’Aran per tal d’instar-lo a convocar la plaça de Secretari de manera immediata i així poder regularitzar
la situació econòmica i financera de l’Ajuntament de Bausen? Es posarà en contacte
amb l’Ajuntament per mostrar el seu suport?
Palau del Parlament, 9 de febrer de 2017
Eva Martínez Morales, Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dificultats dels
ajuntaments dels pobles petits i de muntanya per a obtenir recursos
i tècnics per a gestionar llurs competències
314-07966/11
FORMULACIÓ: EVA MARTÍNEZ MORALES, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP SOC
Reg. 50584 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament

Eva Martínez Morales, diputada, Òscar Ordeig i Molist, 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.
L’Ajuntament de Bausen fa 4 mesos que no disposa de Secretari municipal, a
través del Servei d’Assistència Tècnica, i no pot regularitzar la situació financera
que arrossega des de la passada legislatura. Davant d’aquesta situació, i la negativa
del Consell General d’Aran per tal de convocar una plaça per cobrir aquesta vacant,
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– El Govern és conscient de les dificultats que tenen els Ajuntaments petits i de
muntanya per tal d’obtenir recursos i tècnics per gestionar les seves competències?
Palau del Parlament, 9 de febrer de 2017
Eva Martínez Morales, Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la necessitat de
regularitzar la situació econòmica de l’Ajuntament de Bausen (Aran)
314-07967/11
FORMULACIÓ: EVA MARTÍNEZ MORALES, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP SOC
Reg. 50585 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament

Eva Martínez Morales, diputada, Òscar Ordeig i Molist, 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.
L’Ajuntament de Bausen fa 4 mesos que no disposa de Secretari municipal, a
través del Servei d’Assistència Tècnica, i no pot regularitzar la situació financera
que arrossega des de la passada legislatura. Davant d’aquesta situació, i la negativa
del Consell General d’Aran per tal de convocar una plaça per cobrir aquesta vacant,
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– El Govern és conscient de la necessitat de regularitzar la situació econòmica de
l’Ajuntament de Bausen, ja que no publicava els comptes des del 2009, i la impossibilitat de fer-ho fins que no hi hagi un nou secretari?
Palau del Parlament, 9 de febrer de 2017
Eva Martínez Morales, Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions i les
gestions fetes per a resoldre les conseqüències de la manca de
secretari municipal a l’Ajuntament de Bausen (Aran)
314-07968/11
FORMULACIÓ: EVA MARTÍNEZ MORALES, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP SOC
Reg. 50586 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament

Eva Martínez Morales, diputada, Òscar Ordeig i Molist, 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.
L’Ajuntament de Bausen fa 4 mesos que no disposa de Secretari municipal, a
través del Servei d’Assistència Tècnica, i no pot regularitzar la situació financera
que arrossega des de la passada legislatura. Davant d’aquesta situació, i la negativa
del Consell General d’Aran per tal de convocar una plaça per cobrir aquesta vacant,
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– El Govern pot detallar totes les accions i gestions que ha impulsat per tal de
resoldre les conseqüències de què l’Ajuntament de Bausen no disposi de secretari
municipal?
Palau del Parlament, 9 de febrer de 2017
Eva Martínez Morales, Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la intenció
d’habilitar provisionalment algun funcionari per a desbloquejar
l’aprovació dels pressupostos de l’Ajuntament de Bausen (Aran)
314-07969/11
FORMULACIÓ: EVA MARTÍNEZ MORALES, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP SOC
Reg. 50587 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament

Eva Martínez Morales, diputada, Òscar Ordeig i Molist, 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.
L’Ajuntament de Bausen fa 4 mesos que no disposa de Secretari municipal, a
través del Servei d’Assistència Tècnica, i no pot regularitzar la situació financera
que arrossega des de la passada legislatura. Davant d’aquesta situació, i la negativa
del Consell General d’Aran per tal de convocar una plaça per cobrir aquesta vacant,
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Té el Govern alguna intenció d’habilitar amb caràcter de provisionalitat, si cal,
algun funcionari que pugui desbloquejar l’aprovació del pressupost de l’Ajuntament
de Bausen?
Palau del Parlament, 9 de febrer de 2017
Eva Martínez Morales, Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’esforç que ha fet
l’Ajuntament de Bausen (Aran) per a posar la comptabilitat al dia
314-07970/11
FORMULACIÓ: EVA MARTÍNEZ MORALES, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP SOC
Reg. 50588 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament

Eva Martínez Morales, diputada, Òscar Ordeig i Molist, 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.
L’Ajuntament de Bausen fa 4 mesos que no disposa de Secretari municipal, a
través del Servei d’Assistència Tècnica, i no pot regularitzar la situació financera
que arrossega des de la passada legislatura. Davant d’aquesta situació, i la negativa
del Consell General d’Aran per tal de convocar una plaça per cobrir aquesta vacant,
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– És conscient, el Govern, de l’esforç que ha fet l’Ajuntament de Bausen per
tal de posar al dia la comptabilitat que no havia fet l’anterior govern municipal de
CDA i poder prestar serveis als seus veïns?
Palau del Parlament, 9 de febrer de 2017
Eva Martínez Morales, Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per les
quals no garanteix l’assistència d’un funcionari per a prestar serveis
públics a Bausen (Aran)
314-07971/11
FORMULACIÓ: EVA MARTÍNEZ MORALES, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP SOC
Reg. 50589 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament

Eva Martínez Morales, diputada, Òscar Ordeig i Molist, 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.
L’Ajuntament de Bausen fa 4 mesos que no disposa de Secretari municipal, a
través del Servei d’Assistència Tècnica, i no pot regularitzar la situació financera
que arrossega des de la passada legislatura. Davant d’aquesta situació, i la negativa
del Consell General d’Aran per tal de convocar una plaça per cobrir aquesta vacant,
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quines són les raons per les quals el Govern és incapaç de garantir l’assistència d’un funcionari per la prestació de serveis públics a tot un poble, com és el cas
de Bausen?
Palau del Parlament, 9 de febrer de 2017
Eva Martínez Morales, Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment d’un
acord parlamentari de la desena legislatura per a descatalogar i
convertir la carretera C-31 en una via urbana
314-07972/11
FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB DOS
ALTRES DIPUTATS DEL GP SOC
Reg. 50724 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Carles Castillo Rosique, diputat, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta
següent, per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.
El passat dia 6 de febrer la «Coordinadora de Calafell», una plataforma veïnal
per la gratuïtat de l’autopista C-32, es reunia amb el Sr. Ricard Font, Secretari d’Infraestructures i Mobilitat, per plantejar un seguit de reivindicacions sobre la mobilitat en aquest territori.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Davant l’existència d’un acord parlamentari la X legislatura per tal de descatalogar i convertir la C-31 com a via urbana, pensa el Govern dur a terme el previst
en dit acord? Com ho concretarà? Amb quin pressupost comptarà? Quin projecte
tècnic?
Palau del Parlament, 9 de febrer de 2017
Jordi Terrades i Santacreu, Carles Castillo Rosique, Rosa Maria Ibarra Ollé,
diputats, GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la solució per a fer
gratuïta l’autopista C-32
314-07973/11
FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB DOS
ALTRES DIPUTATS DEL GP SOC
Reg. 50725 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Carles Castillo Rosique, diputat, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta
següent, per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.
El passat dia 6 de febrer la «Coordinadora de Calafell», una plataforma veïnal
per la gratuïtat de l’autopista C-32, es reunia amb el Sr. Ricard Font, Secretari d’Infraestructures i Mobilitat, per plantejar un seguit de reivindicacions sobre la mobilitat en aquest territori.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quina és la solució que contempla el Govern respecte de la gratuïtat de la C-32?
Palau del Parlament, 9 de febrer de 2017
Jordi Terrades i Santacreu, Carles Castillo Rosique, Rosa Maria Ibarra Ollé,
diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la resposta que
donarà a la Coordinadora de Calafell i a la Plataforma per la mobilitat
de Cubelles que treballen per la gratuïtat de l’autopista C-32
314-07974/11
FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB DOS
ALTRES DIPUTATS DEL GP SOC
Reg. 50726 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Carles Castillo Rosique, diputat, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta
següent, per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.
El passat dia 6 de febrer la «Coordinadora de Calafell», una plataforma veïnal
per la gratuïtat de l’autopista C-32, es reunia amb el Sr. Ricard Font, Secretari d’Infraestructures i Mobilitat, per plantejar un seguit de reivindicacions sobre la mobilitat en aquest territori.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quina resposta donarà el Govern a la «Coordinadora de Calafell» i a la «Plataforma per la mobilitat de Cubelles», que estan treballant per la gratuïtat de la C-32
des del territori afectat?
Palau del Parlament, 9 de febrer de 2017
Jordi Terrades i Santacreu, Carles Castillo Rosique, Rosa Maria Ibarra Ollé,
diputats, GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost en peatges
del trajecte d’anada i tornada Calafell-Barcelona
314-07975/11
FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB DOS
ALTRES DIPUTATS DEL GP SOC
Reg. 50727 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Carles Castillo Rosique, diputat, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta
següent, per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.
El passat dia 6 de febrer la «Coordinadora de Calafell», una plataforma veïnal
per la gratuïtat de l’autopista C-32, es reunia amb el Sr. Ricard Font, Secretari d’Infraestructures i Mobilitat, per plantejar un seguit de reivindicacions sobre la mobilitat en aquest territori.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Considera raonable el Govern que anar i tornar en cotxe de Calafell a Barcelona suposi en peatges uns 22€, aproximadament?
Palau del Parlament, 9 de febrer de 2017
Jordi Terrades i Santacreu, Carles Castillo Rosique, Rosa Maria Ibarra Ollé,
diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de
l’autopista C-32 com a ofec per al territori
314-07976/11
FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB DOS
ALTRES DIPUTATS DEL GP SOC
Reg. 50728 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Carles Castillo Rosique, diputat, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta
següent, per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.
El passat dia 6 de febrer la «Coordinadora de Calafell», una plataforma veïnal
per la gratuïtat de l’autopista C-32, es reunia amb el Sr. Ricard Font, Secretari d’Infraestructures i Mobilitat, per plantejar un seguit de reivindicacions sobre la mobilitat en aquest territori.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– No creuen que la situació de la C-32 ofega al territori?
Palau del Parlament, 9 de febrer de 2017
Jordi Terrades i Santacreu, Carles Castillo Rosique, Rosa Maria Ibarra Ollé,
diputats, GP SOC

3.25.15. Preguntes per escrit

92

BOPC 334
17 de febrer de 2017

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols
per a prevenir les intoxicacions agudes pel consum d’opiacis i
psicoestimulants
314-07977/11
FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP C’S
Reg. 50741 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo
con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
– ¿Existen protocolos específicos para prevenir las intoxicaciones agudas relacio
nadas con el consumo de opiáceos y psicoestimulantes?
– De ser así, ¿están disponibles esos protocolos de prevención en todos los centros de la XAD (Xarxa d’Atenció a les Drogodependències de Catalunya)?
– El personal que presta servicios en dichos centros de la XAD, ¿recibe o ha recibido formación específica al respecto de estos protocolos de prevención? De ser
así, ¿en qué consiste esa formación y cómo se imparte? ¿Cada cuánto tiempo se imparte esta formación?
– De existir dichos protocolos de prevención, ¿están estos disponibles en centros
o servicios que no formen parte de la XAD, tales como Centros de Atención Primaria o servicios de urgencias hospitalarias? ¿Son los mismos protocolos que los
disponibles en la XAD? En caso contrario, ¿en qué consisten dichos protocolos de
prevención?
– El personal que presta servicios en los Centros de Atención Primaria, ¿recibe o
ha recibido formación específica al respecto de estos protocolos de prevención? De
ser así, ¿en qué consiste esa formación y cómo se imparte? ¿Cada cuánto tiempo se
imparte esta formación?
– El personal que presta servicios de urgencias disponibles en los diferentes hospitales, ¿recibe o ha recibido formación específica al respecto de estos protocolos de
prevención? De ser así, ¿en qué consiste esa formación y cómo se imparte? ¿Cada
cuánto tiempo se imparte esta formación?
– El personal que presta servicios en el SEM (Servicio de Emergencias Médicas),
¿recibe o ha recibido formación específica al respecto de estos protocolos de prevención? De ser así, ¿en qué consiste esa formación y cómo se imparte? ¿Cada cuánto
tiempo se imparte esta formación?
Palacio del Parlamento, 10 de febrero de 2017
Lorena Roldán Suárez, diputada, GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols
per a tractar les intoxicacions agudes pel consum d’opiacis i
psicoestimulants
314-07978/11
FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP C’S
Reg. 50742 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo
con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
– ¿Existen protocolos específicos de tratamiento de las intoxicaciones agudas relacionadas con el consumo de opiáceos y psicoestimulantes?
– De ser así, ¿están disponibles esos protocolos de tratamiento en todos los centros de la XAD (Xarxa d’Atenció a les Drogodependències de Catalunya)?
– El personal que presta servicios en dichos centros de la XAD, ¿recibe o ha recibido formación específica al respecto de estos protocolos de tratamiento? De ser
así, ¿en qué consiste esa formación y cómo se imparte? ¿Cada cuánto tiempo se imparte esta formación?
– De existir dichos protocolos de tratamiento, ¿están estos disponibles en centros o servicios que no formen parte de la XAD, tales como Centros de Atención
Primaria o servicios de urgencias hospitalarias? ¿Son los mismos protocolos que los
disponibles en la XAD? En caso contrario, ¿en qué consisten dichos protocolos de
tratamiento?
– El personal que presta servicios en los Centros de Atención Primaria, ¿recibe
o ha recibido formación específica al respecto de estos protocolos de tratamiento?
De ser así, ¿en qué consiste esa formación y cómo se imparte? ¿Cada cuánto tiempo
se imparte esta formación?
Palacio del Parlamento, 10 de febrero de 2017
Lorena Roldán Suárez, diputada, GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació del
personal dels serveis d’emergències mèdiques amb relació als
protocols per a tractar les intoxicacions agudes pel consum d’opiacis
i psicoestimulants
314-07979/11
FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP C’S
Reg. 50743 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo
con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
– En relación a los protocolos específicos de tratamiento de las intoxicaciones
agudas relacionadas con el consumo de opiáceos y psicoestimulantes, el personal
que presta servicios de urgencias disponibles en los diferentes hospitales, ¿recibe o
ha recibido formación específica al respecto de estos protocolos de tratamiento? De
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ser así, ¿en qué consiste esa formación y cómo se imparte? ¿Cada cuánto tiempo se
imparte esta formación?
– El personal que presta servicios en el SEM (Servicio de Emergencias Médicas),
¿recibe o ha recibido formación específica al respecto de estos protocolos de tratamiento? De ser así, ¿en qué consiste esa formación y cómo se imparte? ¿Cada cuánto
tiempo se imparte esta formación?
Palacio del Parlamento, 10 de febrero de 2017
Lorena Roldán Suárez, diputada, GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols dels
centres penitenciaris per a prevenir les intoxicacions agudes pel
consum d’opiacis i psicoestimulants
314-07980/11
FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP C’S
Reg. 50744 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo
con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
– En los centros penitenciarios de Cataluña, ¿existen protocolos específicos de
prevención de las intoxicaciones agudas relacionadas con el consumo de opiáceos y
psicoestimulantes?
– De ser así, ¿están disponibles esos protocolos de prevención en todos los centros penitenciarios?
– El personal que presta servicios en dichos centros penitenciarios, ¿recibe o ha
recibido formación específica al respecto de estos protocolos de prevención? De ser
así, ¿en qué consiste esa formación y cómo se imparte? ¿Cada cuánto tiempo se imparte esta formación?
– En los centros penitenciarios de Cataluña, ¿existen protocolos específicos de
tratamiento de las intoxicaciones agudas relacionadas con el consumo de opiáceos
y psicoestimulantes?
– De ser así, ¿están disponibles esos protocolos de tratamiento en todos los centros penitenciarios?
– El personal que presta servicios en dichos centros penitenciarios, ¿recibe o ha
recibido formación específica al respecto de estos protocolos de tratamiento? De ser
así, ¿en qué consiste esa formación y cómo se imparte? ¿Cada cuánto tiempo se imparte esta formación?
Palacio del Parlamento, 10 de febrero de 2017
Lorena Roldán Suárez, diputada, GP C’s
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3.27.

3.27.10.

Preguntes orals en comissió

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment
en comissió sobre el procés de confluència de redaccions
322-00120/11
ANUNCI: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CSP
Reg. 50983 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 14.02.2017

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

Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que
es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment
davant la Comissió.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Sobre el procés de confluència de redaccions.
Palau del Parlament, 13 de febrer de 2017
Jéssica Albiach Satorres, diputada, GP CSP

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment
en comissió sobre la programació dels mitjans de la Corporació
322-00121/11
ANUNCI: FERNANDO DE PÁRAMO GÓMEZ, DEL GP C’S
Reg. 51027 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 14.02.2017

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

Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Sobre la programació de la Corproració Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Palau del Parlament, 13 de febrer de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, GP C’s
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322-00122/11
ANUNCI: FERNANDO DE PÁRAMO GÓMEZ, DEL GP C’S
Reg. 51028 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 14.02.2017

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

Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Sobre la gestió de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Palau del Parlament, 13 de febrer de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, GP C’s

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment
en comissió sobre la signatura del contracte programa
322-00123/11
ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP SOC
Reg. 51070 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 14.02.2017

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

David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el
que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al president del
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Sobre la situació en la que es troba la signatura del contracte programa.
Palau del Parlament, 14 de febrer de 2017
David Pérez Ibáñez, diputat, GP SOC

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment
en comissió sobre l’audiència dels canals de la Corporació
322-00124/11
ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP SOC
Reg. 51071 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 14.02.2017

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

David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el
que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al president del
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Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Sobre les darreres dades d’audiència dels canals de la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals.
Palau del Parlament, 14 de febrer de 2017
David Pérez Ibáñez, diputat, GP SOC

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment
en comissió sobre el compliment de la Moció 74/XI, sobre l’espai
català de comunicació audiovisual
322-00125/11
ANUNCI: MIREIA BOYA E BUSQUET, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT
DEL GP CUP-CC
Reg. 51084 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 14.02.2017

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

Mireia Boya e Busquet, presidenta, Albert Botran i Pahissa, portaveu adjunt del
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord
amb el que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, presenten al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la
pregunta següent, per tal que els sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
A la Presidenta en funcions, la Sra. Núria Llorach.
Sobre el compliment de la moció 74/XI del Parlament, sobre l’espai català de
comunicació audiovisual.
Palau del Parlament, 14 de febrer de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Albert Botran i Pahissa, portaveu adjunt,
GP CUP-CC

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment
en comissió sobre la corresponsalia de la Catalunya Nord
322-00126/11
ANUNCI: JORDI CUMINAL I ROQUET, DEL GP JS
Reg. 51112 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 14.02.2017

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

Jordi Cuminal i Roquet, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord
amb el que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta a la vicepresidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
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– En diferents Comissions de Control hem tingut l’ocasió de comentar la situació
de la corresponsalia d’informatius de la Catalunya Nord. Quina és la situació actual
d’aquesta corresponsalia, la seva evolució i les perspectives al respecte?
Palau del Parlament, 13 de febrer de 2017
Jordi Cuminal i Roquet, diputat, GP JS

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment
en comissió sobre l’evolució de les corresponsalies internacionals
322-00127/11
ANUNCI: JORDI CUMINAL I ROQUET, DEL GP JS
Reg. 51113 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 14.02.2017

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

Jordi Cuminal i Roquet, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord
amb el que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta a la vicepresidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– A la darrera Comissió de Control, i a preguntes d’una diputada, es va plantejar
el cost de les corresponsalies internacionals de la CCMA. Quina ha estat l’evolució
de les corresponsalies internacionals de la CCMA i la seva situació actual, tant des
del punt de vista dels costos com des de la implantació del model?
Palau del Parlament, 13 de febrer de 2017
Jordi Cuminal i Roquet, diputat, GP JS

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment
en comissió sobre els convenis col·lectius
322-00128/11
ANUNCI: SERGI SABRIÀ I BENITO, DEL GP JS
Reg. 51118 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 14.02.2017

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

Sergi Sabrià i Benito, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb
el que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta a la vicepresidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Hem començat un nou any i el conveni col·lectiu de TV3 s’ha prorrogat, mentre
que Catalunya Ràdio continua sense tenir-ne. Quant de temps preveuen que durarà
aquesta situació? Han començat les negociacions per fer un conveni únic i un nou
marc laboral per a la CCMA?
Palau del Parlament, 13 de febrer de 2017
Sergi Sabrià i Benito, diputat, GP JS
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322-00129/11
ANUNCI: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL GP PPC
Reg. 51119 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 14.02.2017

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

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta
oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quina opinió li mereix el tractament informatiu de l’actualitat política als mitjans de comunicació públics de la CCMA?
Palau del Parlament, 14 de febrer de 2017
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt, GP PPC

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 de Televisió de Catalunya
322-00130/11
ANUNCI: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL GP PPC
Reg. 51120 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 14.02.2017

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

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta
oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quin és el seu capteniment envers les dades d’audiències de Televisió de Catalunya?
Palau del Parlament, 14 de febrer de 2017
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt, GP PPC
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323-00093/11
ANUNCI: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CSP
Reg. 50984 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 14.02.2017

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

Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que
es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, presenta al Director de TV3 la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment
davant la Comissió.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Sobre la retransmissió del Gran Concert per a les Persones Refugiades.
Palau del Parlament, 13 de febrer de 2017
Jéssica Albiach Satorres, diputada, GP CSP

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment
en comissió sobre les audiències de Televisió de Catalunya
323-00094/11
ANUNCI: FERNANDO DE PÁRAMO GÓMEZ, DEL GP C’S
Reg. 51029 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 14.02.2017

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

Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, presenta a Jaume Peral, Director de Televisió de Catalunya la pregunta següent, per tal
que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Sobre les audiències de Televisió de Catalunya.
Palau del Parlament, 13 de febrer de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, GP C’s

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment
en comissió sobre els programes de Televisió de Catalunya
323-00095/11
ANUNCI: FERNANDO DE PÁRAMO GÓMEZ, DEL GP C’S
Reg. 51030 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 14.02.2017

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

Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, presenta a Jaume Peral, Director de Televisió de Catalunya la pregunta següent, per tal
que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
3.27.10. Preguntes orals en comissió

101

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

BOPC 334
17 de febrer de 2017

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, GP C’s

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en
comissió sobre la retransmissió del concert de la Giorquestra del 5
de febrer de 2017 i sobre el paper de Catalunya Música en el foment
del teixit musical
323-00096/11
ANUNCI: JORDI CUMINAL I ROQUET, DEL GP JS
Reg. 51108 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 14.02.2017

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

Jordi Cuminal i Roquet, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord
amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, presenta a Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio, la pregunta següent, per tal que li sigui resposta
oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– El diumenge 5 de febrer, Catalunya Música va retransmetre, des de l’Auditori
de Girona, el concert de la Giorquestra, dins dels actes de celebració del trentè aniversari de Catalunya Música. Quina valoració en fa i quina és la contribució i quin
paper vol tenir Catalunya Música en el foment del teixit musical del país?
Palau del Parlament, 13 de febrer de 2017
Jordi Cuminal i Roquet, diputat, GP JS

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment
en comissió sobre la priorització en la compra de drets esportius
323-00097/11
ANUNCI: JORDI CUMINAL I ROQUET, DEL GP JS
Reg. 51109 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 14.02.2017

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

Jordi Cuminal i Roquet, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord
amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, presenta a Jaume
Peral, director de Televisió de Catalunya, la pregunta següent, per tal que li sigui
resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quina és la priorització de TVC pel que fa a la compra de drets esportius i sobre quins criteris i objectius s’estableix?
Palau del Parlament, 13 de febrer de 2017
Jordi Cuminal i Roquet, diputat, GP JS
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323-00098/11
ANUNCI: JORDI CUMINAL I ROQUET, DEL GP JS
Reg. 51110 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 14.02.2017

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

Jordi Cuminal i Roquet, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord
amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, presenta a Jaume
Peral, director de Televisió de Catalunya, la pregunta següent, per tal que li sigui
resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Recentment, els Premis Enderrock 2017 - XIX Premis de la Música Catalana,
en reconeixement a la indústria musical, ha concedit al Super3 el reconeixement a la
seva trajectòria en el món de la música. Quina valoració en fa i quines perspectives
de cara al futur immediat té TVC per aquest contingut de referència per al públic
infantil del nostre país?
Palau del Parlament, 13 de febrer de 2017
Jordi Cuminal i Roquet, diputat, GP JS

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment
en comissió sobre els nous programes d’entreteniment i ficció
323-00099/11
ANUNCI: SERGI SABRIÀ I BENITO, DEL GP JS
Reg. 51114 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 14.02.2017

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

Sergi Sabrià i Benito, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb
el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, presenta a Jaume Peral,
director de Televisió de Catalunya la pregunta següent, per tal que li sigui resposta
oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quina valoració fa dels nous programes de televisió d’entreteniment i ficció
d’aquesta temporada, com el Tot o res, Bogeria a la pastisseria, El sopar i Trinxeres?
Palau del Parlament, 13 de febrer de 2017
Sergi Sabrià i Benito, diputat, GP JS
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323-00100/11
ANUNCI: SERGI SABRIÀ I BENITO, DEL GP JS
Reg. 51115 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 14.02.2017

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

Sergi Sabrià i Benito, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb
el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, presenta a Jaume Peral,
director de Televisió de Catalunya la pregunta següent, per tal que li sigui resposta
oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Tenen prevista alguna iniciativa per fomentar i millorar el servei a la carta per
contrarestar l’increment d’audiència de les televisions de pagament?
Palau del Parlament, 13 de febrer de 2017
Sergi Sabrià i Benito, diputat, GP JS

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en
comissió sobre la recepció de les noves aplicacions per part dels
usuaris
323-00101/11
ANUNCI: SERGI SABRIÀ I BENITO, DEL GP JS
Reg. 51116 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 14.02.2017

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

Sergi Sabrià i Benito, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb
el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, presenta a Saül Gordillo,
Director dels Mitjans Digitals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals,
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Acaben d’estrenar les noves aplicacions de TV3 i Catalunya Ràdio. Com han
rebut els usuaris aquestes novetats? Tenen previst renovar altres aplicacions de la
CCMA?
Palau del Parlament, 13 de febrer de 2017
Sergi Sabrià i Benito, diputat, GP JS
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323-00102/11
ANUNCI: SERGI SABRIÀ I BENITO, DEL GP JS
Reg. 51117 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 14.02.2017

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

Sergi Sabrià i Benito, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb
el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, presenta a Saül Gordillo,
director de Catalunya Ràdio, la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Catalunya Ràdio ha anunciat una nova graella digital que complementa la graella convencional. Quin és l’objectiu d’aquesta aposta?
Palau del Parlament, 13 de febrer de 2017
Sergi Sabrià i Benito, diputat, GP JS
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