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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre el dicta-
men del Consell de Garanties Estatutàries sobre el Projecte de llei de pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya per al 2017
317-00122/11
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da política del Govern amb relació a la lluita contra la corrupció
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la no 
assistència del Govern a una conferència de comunitats autònomes per a la signa-
tura d’un manifest contra la violència de gènere
317-00124/11
Substanciació 21

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la su-
pressió de la disposició addicional trenta-unena del Projecte de llei de pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya per al 2017
317-00125/11
Substanciació 21

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre el pla 
del Govern davant de la situació creada pel dictamen del Consell de Garanties Es-
tatutàries sobre el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
per al 2017
317-00126/11
Substanciació 21

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre l’ús dels 
mecanismes legals i democràtics per a fer possible que el poble de Catalunya parli
317-00127/11
Substanciació 21

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la concessió d’ajuts per a colònies 
i sortides escolars el curs 2016-2017
314-07219/11
Resposta del Govern 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds d’ajuts per 
a colònies i sortides escolars presentades el curs 2016-2017
314-07220/11
Resposta del Govern 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la concessió d’ajuts per a colònies 
i sortides escolars el curs 2015-2016
314-07221/11
Resposta del Govern 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds d’ajuts per 
a colònies i sortides escolars presentades el curs 2015-2016
314-07222/11
Resposta del Govern 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la concessió d’ajuts per a activitats 
complementàries als centres escolars el curs 2016-2017
314-07223/11
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds d’ajuts per 
a activitats complementàries als centres escolars presentades el curs 2016-2017
314-07224/11
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la concessió d’ajuts per a activitats 
complementàries als centres escolars el curs 2015-2016
314-07225/11
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds d’ajuts per 
a activitats complementàries als centres escolars presentades el curs 2015-2016
314-07226/11
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els infants i adolescents en situació 
de desemparament que han arribat a Catalunya
314-07283/11
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els infants i adolescents en situació 
de desemparament que s’han traslladat de Catalunya a altres comunitats autònomes
314-07284/11
Resposta del Govern 27
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre qui decideix el desplaçament d’un 
menor desemparat a una altra comunitat autònoma
314-07285/11
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els infants i adolescents provinents 
d’Andalusia que han arribat a Catalunya del gener ençà
314-07286/11
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per les quals altres co-
munitats autònomes traslladen menors desemparats a Catalunya
314-07287/11
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació entre les direccions 
generals d’atenció a la infància i l’adolescència de Catalunya i Andalusia pel que fa 
als menors desemparats
314-07288/11
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació amb altres comuni-
tats autònomes pel que fa als menors desemparats
314-07289/11
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre qui paga el trasllat dels infants i 
adolescents en situació de desemparament provinents d’altres comunitats autònomes
314-07290/11
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants i adolescents 
que inhalen cola a Barcelona
314-07291/11
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants i adolescents 
que inhalen cola a Barcelona i que estan sota la tutela de la Direcció General d’Aten-
ció a la Infància i l’Adolescència
314-07292/11
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’educadors socials que 
treballen amb els infants i adolescents que inhalen cola a Barcelona
314-07293/11
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants i adolescents 
que han deixat d’inhalar cola gràcies a les mesures adoptades el 2016
314-07294/11
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a adjudicar un cen-
tre residencial d’acció educativa als menors
314-07295/11
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions per a resoldre la man-
ca de conserge al Centre de Formació d’Adults de Girona
314-07306/11
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el termini per a cobrir la plaça de 
conserge al Centre de Formació d’Adults de Girona
314-07307/11
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures provisionals preses 
mentre no s’incorpori el conserge al Centre de Formació d’Adults de Girona
314-07308/11
Resposta del Govern 31
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els programes d’educació viària 
infantil que es van promoure el 2015
314-07312/11
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els programes d’educació viària 
infantil que s’han promogut el 2016
314-07313/11
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió en l’àmbit de la segu-
retat viària el 2015
314-07314/11
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspectors d’educació 
en actiu el curs 2016-2017
314-07320/11
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les places d’inspector d’educació 
del Departament d’Ensenyament
314-07321/11
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspectors del Cos 
d’Inspecció d’Educació que hi ha el curs 2016-2017
314-07322/11
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspectors d’educació 
que s’han de jubilar el curs 2016-2017
314-07323/11
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspectors d’educació 
que tenen entre seixanta i seixanta-cinc anys el curs 2016-2017
314-07324/11
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els càrrecs d’inspector en cap o 
inspector adjunt i de coordinació d’educació
314-07325/11
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones afectades 
per una sentència del Jutjat Contenciós Administratiu número 11 de Barcelona sobre 
el darrer concurs de mèrits de la inspecció d’educació
314-07326/11
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’interposar un recurs 
contra la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu número 11 de Barcelona so-
bre el darrer concurs de mèrits de la inspecció d’educació
314-07327/11
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de convocar oposicions 
per al Cos d’Inspecció d’Educació
314-07328/11
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat a les cases 
d’infants
314-07329/11
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de cases d’infants
314-07330/11
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió feta en les cases d’in-
fants els darrers cinc anys
314-07331/11
Resposta del Govern 36
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants acollits en les 
cases d’infants
314-07332/11
Resposta del Govern 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places per a infants 
que hi ha a les cases d’infants
314-07333/11
Resposta del Govern 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat a la Funda-
ció Acció Social i Infància
314-07334/11
Resposta del Govern 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’efectivitat de les cases d’infants
314-07335/11
Resposta del Govern 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat de reduir el pressu-
post destinat a les cases d’infants
314-07336/11
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a garan-
tir l’adopció i el compliment de protocols contra els abusos en centres de menors 
dependents del Govern o sota la seva supervisió
314-07345/11
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a garantir la inde-
pendència de les persones encarregades dels casos de presumptes abusos a me-
nors en centres dependents del Govern o sota la seva supervisió
314-07346/11
Resposta del Govern 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a garantir la idone-
ïtat i l’honorabilitat de les persones encarregades dels casos de presumptes abusos 
a menors en centres dependents del Govern o sota la seva supervisió
314-07347/11
Resposta del Govern 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les al·lusions a Mònaco en les re-
solucions aprovades en el debat de política general del 5 i 6 d’octubre de 2016 i la 
resposta del Govern de Mònaco
314-07377/11
Resposta del Govern 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les al·lusions al dret d’autodeter-
minació de la Catalunya del Nord en les resolucions aprovades en el debat de po-
lítica general dels dies 5 i 6 d’octubre de 2016 i la resposta del Govern de França
314-07378/11
Resposta del Govern 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les al·lusions a Andorra com a pa-
radís fiscal en les resolucions aprovades en el debat de política general dels dies 5 
i 6 d’octubre de 2016 i la resposta del Govern d’Andorra
314-07379/11
Resposta del Govern 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost d’una publicació de la re-
vista Nature relativa a la recerca a Catalunya
314-07385/11
Resposta del Govern 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació econòmica de les 
universitats que apareixen en una publicació de la revista Nature relativa a la re-
cerca a Catalunya
314-07386/11
Resposta del Govern 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el balanç de la publicació de la 
revista Nature relativa a la recerca a Catalunya
314-07387/11
Resposta del Govern 41
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les funcions del consell consultiu 
que assessorarà el Diplocat
314-07389/11
Resposta del Govern 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els requisits per a nomenar els 
membres del consell consultiu que assessorarà el Diplocat
314-07390/11
Resposta del Govern 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mèrits per a nomenar els mem-
bres del consell consultiu que assessorarà el Diplocat
314-07391/11
Resposta del Govern 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’avaluació de les activitats del 
consell consultiu que assessorarà el Diplocat
314-07392/11
Resposta del Govern 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicitat de les agendes dels 
membres del consell consultiu que assessorarà el Diplocat
314-07393/11
Resposta del Govern 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides pressupostàries que in-
clouran les despeses dels membres del consell consultiu que assessorarà el Diplocat
314-07394/11
Resposta del Govern 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no es va fer 
cap control d’alcoholèmia o drogotest al detingut per haver atropellat un mosso 
d’esquadra la nit del 15 de desembre de 2016
314-07469/11
Resposta del Govern 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no es van 
prendre les mides de l’atropellament en el lloc on va ésser atropellat un mosso d’es-
quadra la nit del 15 de desembre de 2016
314-07470/11
Resposta del Govern 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les situacions en què la Unitat Ter-
ritorial d’Investigació pot assumir la responsabilitat d’instruir un atestat o pot deixar 
sense efecte una detenció
314-07471/11
Resposta del Govern 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a mantenir o deixar 
sense efecte una detenció en cas que s’hagi denegat el procediment d’habeas corpus
314-07472/11
Resposta del Govern 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals es va deixar 
sense efecte una detenció practicada pels Mossos d’Esquadra per l’atropellament 
d’un mosso d’esquadra la nit del 15 de desembre de 2016
314-07475/11
Resposta del Govern 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les afectacions dels talls de submi-
nistrament elèctric del 30 i el 31 de desembre de 2016 a les instal·lacions del Penta 
i del Plaseqta a Flix (Ribera d’Ebre)
314-07614/11
Resposta del Govern 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per a as-
segurar que la interrupció del subministrament elèctric no afecti els serveis vincu-
lats al Penta i al Plaseqta
314-07615/11
Resposta del Govern 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració del reglament dels dis-
positius conductors d’energia
314-07735/11
Resposta del Govern 48
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3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els preus dels ensenya-
ments universitaris
310-00182/11
Anunci: Mireia Boya e Busquet, juntament amb un altre diputat del GP CUP-CC 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la crisi de preus que afecta 
els productors d’aliments
310-00183/11
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP SOC 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la competitivitat de l’eco-
nomia catalana
310-00184/11
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP SOC 50

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els motius pels quals no 
s’ha avaluat el Programa d’intervenció integral contra la violència masclista
310-00185/11
Anunci: Gemma Lienas Massot, del GP CSP 50

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els acords de programació 
escolar entre el Departament d’Ensenyament i les associacions d’ens locals
310-00186/11
Anunci: Marta Rovira i Vergés, del GP JS 50

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques en l’àmbit 
de la dona
310-00187/11
Anunci: Marta Rovira i Vergés, del GP JS 51

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la darrera edició del Mo-
bile World Congress
310-00188/11
Anunci: Marta Rovira i Vergés, del GP JS 51

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la transparència del Govern
310-00189/11
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les llistes d’espera en 
l’àmbit sanitari
310-00190/11
Anunci: Alejandro Fernández Álvarez, del GP PPC 52

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00122/11
Anunci: Inés Arrimadas García, del GP C’s 52

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política i social
317-00123/11
Anunci: Mireia Boya e Busquet, juntament amb una altra diputada del GP CUP-CC 53

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00124/11
Anunci: Xavier García Albiol, del GP PPC 53

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00125/11
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP SOC 54

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00126/11
Anunci: Josep Lluís Franco Rabell, del GP CSP 54
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els 
darrers esdeveniments polítics
317-00127/11
Anunci: Jordi Turull i Negre, del GP JS 54

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures de Diplo-
cat per a adaptar-se a la sentència del Tribunal Constitucional sobre la Llei 16/2014, 
d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea
311-00679/11
Anunci: Susana Beltrán García, del GP C’s 55

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’informe «The EU Re-
gional Competitiveness Index 2016»
311-00680/11
Anunci: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 55

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions previstes 
per a revertir la situació que presenta l’informe «The EU Regional Competitiveness 
Index 2016»
311-00681/11
Anunci: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 56

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’opinió que té el De-
partament d’Empresa i Coneixement de l’informe «The EU Regional Competitiveness 
Index 2016»
311-00682/11
Anunci: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 56

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions relatives a 
la formació professional i continuada per a les empreses
311-00683/11
Anunci: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 57

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la intenció de reunir-se 
amb la patronal per a analitzar i valorar les dades de l’informe «The EU Regional 
Competitiveness Index 2016»
311-00684/11
Anunci: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 57

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si s’ha reunit amb els 
sindicats per a analitzar i valorar les dades de l’informe «The EU Regional Compe-
titiveness Index 2016»
311-00685/11
Anunci: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 58

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’arribada a algun acord 
amb el Govern d’Espanya o altres administracions en matèria d’innovació
311-00686/11
Anunci: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 58

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assistència de la consellera de 
Treball, Afers Socials i Famílies a la constitució de la Comissió per a l’Anàlisi de la 
Situació del Sistema de la Dependència
314-08180/11
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assistència d’algun càrrec del De-
partament de Treball, Afers Socials i Famílies a la constitució de la Comissió per a 
l’Anàlisi de la Situació del Sistema de la Dependència
314-08181/11
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les propostes relatives al sistema 
de la dependència que va aportar a la constitució de la Comissió per a l’Anàlisi de 
la Situació del Sistema de la Dependència
314-08182/11
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s 60
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat al transport 
públic per carretera el 2011
314-08183/11
Formulació: Marina Bravo Sobrino, del GP C’s 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat al transport 
públic per carretera el 2016
314-08184/11
Formulació: Marina Bravo Sobrino, del GP C’s 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de viatgers en transport 
públic per carretera de la Generalitat el 2011
314-08185/11
Formulació: Marina Bravo Sobrino, del GP C’s 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de viatgers en transport 
públic per carretera de la Generalitat el 2016
314-08186/11
Formulació: Marina Bravo Sobrino, del GP C’s 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’empresa adjudicatària del servei 
d’autobús exprés que connecta Cambrils i Tarragona des del 9 de gener de 2017 i 
el procediment d’adjudicació emprat
314-08187/11
Formulació: Marina Bravo Sobrino, del GP C’s 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del servei que connecta per 
carretera Cambrils i Tarragona el 2016 i la previsió del cost per al 2017
314-08188/11
Formulació: Marina Bravo Sobrino, del GP C’s 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’empresa adjudicatària del servei 
d’autobús exprés que connecta Barcelona amb Alella i Vallromanes des del 7 de 
novembre de 2016 i el procediment d’adjudicació emprat
314-08189/11
Formulació: Marina Bravo Sobrino, del GP C’s 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de noves línies d’auto-
busos d’altes prestacions que s’han adjudicat mitjançant una nova licitació
314-08190/11
Formulació: Marina Bravo Sobrino, del GP C’s 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de noves línies d’au-
tobusos d’altes prestacions que s’han adjudicat mitjançant una modificació de la 
concessió existent
314-08191/11
Formulació: Marina Bravo Sobrino, del GP C’s 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’empresa adjudicatària del servei 
d’autobús exprés que connecta Girona amb Torroella de Montgrí i l’Estartit des del 
4 de juliol de 2016 i el procediment d’adjudicació emprat
314-08192/11
Formulació: Marina Bravo Sobrino, del GP C’s 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del servei que connecta per 
carretera Girona amb Torroella de Montgrí i l’Estartit el 2015 i el 2016 i la previsió 
del cost per al 2017
314-08193/11
Formulació: Marina Bravo Sobrino, del GP C’s 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de viatgers del servei 
que connectava Girona amb Torroella de Montgrí i l’Estartit el 2015 i el 2016 i la 
previsió per al 2017
314-08194/11
Formulació: Marina Bravo Sobrino, del GP C’s 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de trams de concentra-
ció d’accidents que hi ha a les carreteres en data del gener del 2017
314-08195/11
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP C’s 66
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de trams de concen-
tració d’accidents degudament senyalitzats que hi ha a les carreteres en data del 
gener del 2017
314-08196/11
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP C’s 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents lleus que 
han tingut lloc a les carreteres el 2015 i el 2016
314-08197/11
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP C’s 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents greus que 
han tingut lloc a les carreteres el 2015 i el 2016
314-08198/11
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP C’s 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris del Servei Català de 
Trànsit per a determinar un tram de concentració d’accidents en una carretera
314-08199/11
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP C’s 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els trams de carreteres que han 
tingut el nombre més gran d’accidents el 2015 i el 2016
314-08200/11
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP C’s 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents en carretera 
causats per l’alcoholèmia el 2015 i el 2016
314-08201/11
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP C’s 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents en carretera 
causats pel consum de drogues el 2015 i el 2016
314-08202/11
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP C’s 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents en carretera 
causats per circular a alta velocitat el 2015 i el 2016
314-08203/11
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP C’s 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents en carretera 
causats per distraccions el 2015 i el 2016
314-08204/11
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP C’s 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents en carre-
tera en què algun dels ocupants del vehicle no portava el cinturó de seguretat el 
2015 i el 2016
314-08205/11
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP C’s 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions de fer alguna cam-
panya de conscienciació relacionada amb la seguretat en els desplaçaments per a 
l’estiu del 2017
314-08206/11
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP C’s 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sancions per excés 
de velocitat que s’han tramitat el 2015 i el 2016 i la recaptació obtinguda
314-08207/11
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP C’s 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sancions per infrac-
cions de trànsit diferents de l’excés de velocitat que s’han tramitat el 2015 i el 2016 
i la recaptació obtinguda
314-08208/11
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP C’s 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat recaptada pel cobrament 
de taxes pels atestats d’accidents en cadascun dels cossos de seguretat
314-08209/11
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP C’s 71
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els membres del Govern que van 
acompanyar l’exconseller Francesc Homs davant el Tribunal Suprem el 19 de se-
tembre de 2016
314-08210/11
Formulació: Andrea Levy Soler, del GP PPC 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els membres del Govern que van 
donar suport a l’exconseller Francesc Homs a Madrid el 22 de novembre de 2016
314-08211/11
Formulació: Andrea Levy Soler, del GP PPC 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els membres del Govern que van 
acompanyar l’exconseller Francesc Homs davant el Tribunal Suprem el 27 de febrer 
de 2017
314-08212/11
Formulació: Andrea Levy Soler, del GP PPC 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de funcionaris del Centre 
Penitenciari Mas d’Enric, del Catllar (Tarragonès)
314-08213/11
Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de funcionaris interins 
del Centre Penitenciari Mas d’Enric, del Catllar (Tarragonès)
314-08214/11
Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de funcionaris del Cen-
tre Penitenciari Mas d’Enric, del Catllar (Tarragonès), que fan funcions de vigilància
314-08215/11
Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio de funcionaris del Centre 
Penitenciari Mas d’Enric, del Catllar (Tarragonès), que fan funcions de vigilància
314-08216/11
Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’interns del Centre Pe-
nitenciari Mas d’Enric, del Catllar (Tarragonès)
314-08217/11
Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a decidir els centres 
penitenciaris inclosos en el Pla de xoc per a millorar les infraestructures penitenciàries
314-08218/11
Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les alertes de l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya amb relació a la comercialització de la fulla seca d’estèvia
314-08219/11
Formulació: Mireia Boya e Busquet, juntament amb una altra diputada del GP CUP-CC 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’auditoria feta als centres peniten-
ciaris i a llurs departaments especials de règim tancat
314-08220/11
Formulació: Joan Giner Miguélez, del GP CSP 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de Diplocat per a 
adaptar-se a la sentència del Tribunal Constitucional sobre la Llei 16/2014, d’acció 
exterior i de relacions amb la Unió Europea, pel que fa als articles anul·lats referents 
a la diplomàcia
314-08221/11
Formulació: Susana Beltrán García, del GP C’s 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a fomentar una 
educació basada en la diversitat sexual i de gènere
314-08222/11
Formulació: Gemma Lienas Massot, del GP CSP 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que es faci una campanya 
transfòbica en l’espai públic
314-08223/11
Formulació: Gemma Lienas Massot, del GP CSP 80
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adopció de mesures polítiques o 
legals per a impedir accions d’incitació a l’odi i a la discriminació
314-08224/11
Formulació: Gemma Lienas Massot, del GP CSP 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si actuacions com les de la pla-
taforma Hazte Oír ajuden a la prevenció dels delictes d’odi per raons d’orientació 
sexual o d’identitat de gènere
314-08225/11
Formulació: Gemma Lienas Massot, del GP CSP 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes amb relació 
a la incitació a l’odi de les campanyes de la plataforma Hazte Oír contra les perso-
nes del col·lectiu LGTBI
314-08226/11
Formulació: Gemma Lienas Massot, del GP CSP 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de finançament fins al 
2021 per a pagar les obres de millorament, condicionament i eixamplament de la 
carretera C-14 entre Organyà i Montant de Tost
314-08227/11
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els municipis beneficiats amb l’abo-
nament de l’impost de les autopistes AP2, AP7, C-32 i C-33
314-08228/11
Formulació: Joan Coscubiela Conesa, juntament amb una altra diputada del GP CSP 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de canvi en la Direcció 
General de la Policia
314-08229/11
Formulació: Alberto Villagrasa Gil, del GP PPC 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals els Mossos 
d’Esquadra no van poder accedir a la Universitat Autònoma de Barcelona l’1 de 
març de 2017
314-08230/11
Formulació: Alberto Villagrasa Gil, del GP PPC 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’incrementar la dotació 
de professionals sanitaris dels centres d’atenció primària de Balaguer (Noguera) i 
Tàrrega (Urgell)
314-08231/11
Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP SOC 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assumpció de la responsabilitat 
en cas d’incidents greus als centres d’atenció primària de Balaguer (Noguera) i Tàr-
rega (Urgell) per manca de professionals
314-08232/11
Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP SOC 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la penalització dels professionals 
si es retarda l’atenció dels pacients dels centres d’atenció primària de Balaguer 
(Noguera) i Tàrrega (Urgell)
314-08233/11
Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP SOC 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la continuïtat de l’ús del Servei 
d’Emergències Mèdiques per a cobrir les assistències urgents als centres d’atenció 
primària de Balaguer (Noguera) i Tàrrega (Urgell)
314-08234/11
Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP SOC 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si té en compte la dispersió i l’en-
velliment de la població de la Noguera i l’Urgell a l’hora d’assignar-hi recursos
314-08235/11
Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP SOC 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el suport i l’atenció als treballadors 
sanitaris sobresaturats per les retallades del Departament de Salut
314-08236/11
Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP SOC 87
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’informe «The EU Regional Com-
petitiveness Index 2016»
314-08237/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions previstes per a revertir 
la situació que presenta l’informe «The EU Regional Competitiveness Index 2016»
314-08238/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’opinió que té el Departament 
d’Empresa i Coneixent de l’informe «The EU Regional Competitiveness Index 2016»
314-08239/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’opinió que té el Departament 
d’Economia i Hisenda de l’informe «The EU Regional Competitiveness Index 2016»
314-08240/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament d’Empresa i Co-
neixement ha fet alguna valoració de l’informe «The EU Regional Competitiveness 
Index 2016»
314-08241/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament d’Economia i 
Hisenda ha fet alguna valoració de l’informe «The EU Regional Competitiveness In-
dex 2016»
314-08242/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes pel Departa-
ment d’Empresa i Coneixement per a revertir la situació que presenta l’informe «The 
EU Regional Competitiveness Index 2016»
314-08243/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament d’Empresa i Co-
neixement té algun pla de formació professional i continuada per a les empreses
314-08244/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la intenció del Departament d’Em-
presa i Coneixement de reunir-se amb la patronal per a analitzar i valorar les dades 
de l’informe «The EU Regional Competitiveness Index 2016»
314-08245/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la intenció del Departament d’Eco-
nomia i Hisenda de reunir-se amb la patronal per a analitzar i valorar les dades de 
l’informe «The EU Regional Competitiveness Index 2016»
314-08246/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament d’Empresa i Co-
neixement s’ha reunit amb els sindicats per a analitzar i valorar les dades de l’infor-
me «The EU Regional Competitiveness Index 2016»
314-08247/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament d’Economia i 
Hisenda s’ha reunit amb els sindicats per a analitzar i valorar les dades de l’informe 
«The EU Regional Competitiveness Index 2016»
314-08248/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’arribada a algun acord amb el 
Govern d’Espanya o altres administracions en matèria d’innovació
314-08249/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 94
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament de diners d’acord amb 
la clàusula 13.a del contracte signat el 18 de novembre de 2013 entre Independent Di-
plomat i el Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya
314-08250/11
Formulació: Juan Milián Querol, del GP PPC 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament de diners d’acord amb 
la clàusula 13.a del contracte signat el 19 de novembre de 2013 entre Independent 
Diplomat i la Delegació del Govern als Estats Units d’Amèrica
314-08251/11
Formulació: Juan Milián Querol, del GP PPC 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el president de la Generalitat té 
previst de fer un viatge institucional entre el 26 de març i l’1 d’abril de 2017
314-08252/11
Formulació: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge institucional del 
president de la Generalitat previst del 26 de març a l’1 d’abril de 2017
314-08253/11
Formulació: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comitiva que acompanyarà el 
president de la Generalitat en el viatge institucional previst del 26 de març a l’1 
d’abril de 2017
314-08254/11
Formulació: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a designar els mem-
bres de la comitiva que acompanyarà el president de la Generalitat en el viatge ins-
titucional previst del 26 de març a l’1 d’abril de 2017
314-08255/11
Formulació: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’objectiu del viatge institucional del 
president de la Generalitat previst del 26 de març a l’1 d’abril de 2017
314-08256/11
Formulació: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda del viatge institucional del 
president de la Generalitat previst del 26 de març a l’1 d’abril de 2017
314-08257/11
Formulació: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acords, convenis o contractes 
que subscriurà el president de la Generalitat en el viatge institucional previst del 26 
de març a l’1 d’abril de 2017
314-08258/11
Formulació: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els interlocutors amb qui parlarà i 
els temes que vol tractar el president de la Generalitat en el viatge institucional previst 
del 26 de març a l’1 d’abril de 2017
314-08259/11
Formulació: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el viatge ins-
titucional del president de la Generalitat previst del 26 de març a l’1 d’abril de 2017 
no està publicat en cap mitjà telemàtic ni a l’agenda oficial del president
314-08260/11
Formulació: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el viatge de l’expresident de la 
Generalitat, Artur Mas, al Regne Unit i als Estats Units d’Amèrica de principis de 
març de 2017
314-08261/11
Formulació: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si en el viatge al Regne Unit i als 
Estats Units d’Amèrica de principis de març de 2017 l’expresident de la Generalitat, 
Artur Mas, ha fet funcions de representació del Govern
314-08262/11
Formulació: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s 101
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la confirmació de la cúpula del De-
partament d’Interior en el seu conjunt
314-08263/11
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP SOC 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el plantejament de possibles canvis 
en la Direcció General de la Policia
314-08264/11
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP SOC 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el possible canvi del comissari 
en cap dels Mossos d’Esquadra
314-08265/11
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP SOC 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el plantejament de canvis en l’es-
cala executiva del Cos de Mossos d’Esquadra
314-08266/11
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP SOC 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les paraules del director general de 
la Policia respecte a l’obligat compliment de les ordres judicials i l’ordenament jurídic
314-08267/11
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP SOC 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la iniciativa de convocar la reunió 
entre la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i el conseller de Salut del 2 
de març de 2017
314-08268/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els temes que es van tractar a la 
reunió entre la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i el conseller de Salut 
del 2 de març de 2017
314-08269/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possible entrada en un pacte 
d’estat per al sistema nacional de salut oferta per la ministra de Sanitat, Serveis 
Socials i Igualtat al conseller de Salut
314-08270/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les paraules del conseller de Salut 
en la reunió amb la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat del 2 de març de 
2017 relatives a la defensa i les negociacions amb els catalans
314-08271/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que en un context de retalla-
des sanitàries i de dèficit de finançament de la sanitat no s’aprofiti qualsevol opor-
tunitat per a millorar el sistema sanitari
314-08272/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la ministra de Sanitat, Serveis 
Socials i Igualtat va oferir al conseller de Salut d’afegir-se al Portal de la transpa-
rència sanitària per a millorar les llistes d’espera
314-08273/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la convocatòria de vuit places 
d’avaluadors per a inspeccionar els jutjats
314-08274/11
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la diferència entre les funcions que 
fan els treballadors de l’Àrea d’Inspecció del Departament de Justícia i les que faran 
els treballadors de les places d’avaluadors convocades per la Generalitat
314-08275/11
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s 107
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3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

3.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els suggeri-
ments del Llibre blanc de l’audiovisual
322-00131/11
Anunci: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP 108

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els acords 
de la Corporació amb la Xarxa Audiovisual Local i l’Agència Catalana de Notícies
322-00132/11
Anunci: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP 108

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’organigrama 
de la Corporació
322-00133/11
Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s 109

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els criteris de 
les intervencions dels membres del Govern a la televisió i la ràdio
322-00134/11
Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s 109

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els criteris de 
la cobertura informativa de l’actualitat judicial
322-00135/11
Anunci: Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC 110

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les darreres 
dades d’audiència dels canals de la Corporació
322-00136/11
Anunci: David Pérez Ibáñez, del GP SOC 110

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la situació en 
què es troba la signatura del contracte programa
322-00137/11
Anunci: David Pérez Ibáñez, del GP SOC 111

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el model de co-
operació entre els prestadors i productors audiovisuals de l’àrea lingüística catalana
322-00138/11
Anunci: Sergi Sabrià i Benito, del GP JS 111

Pregunta a la presidenta en funcions Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’ús de l’expressió 
«Pirineu de Lleida»
322-00139/11
Anunci: Jordi Cuminal i Roquet, del GP JS 112

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el retorn d’iCat.
cat a la freqüència modulada
322-00140/11
Anunci: Mireia Boya e Busquet, juntament amb un altre diputat del GP CUP-CC 112

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre les dades d’audiència
323-00103/11
Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s 113

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la programació d’aquesta temporada
323-00104/11
Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s 113
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Pregunta al director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals a respondre oralment 
en comissió sobre els costos de la corresponsalia de Madrid
323-00105/11
Anunci: Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC 113

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre el balanç de l’oferta dels canals Esport3 i 33/Super3
323-00106/11
Anunci: Sergi Sabrià i Benito, del GP JS 114

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre el procés de producció de la nova telenovel·la per a la temporada vinent
323-00107/11
Anunci: Sergi Sabrià i Benito, del GP JS 114

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre els projectes per a donar suport a la música catalana
323-00108/11
Anunci: Sergi Sabrià i Benito, del GP JS 115

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals a respondre oralment 
en comissió sobre les audiències de les aplicacions mòbils de TV3 i Catalunya Rà-
dio al febrer
323-00109/11
Anunci: Sergi Sabrià i Benito, del GP JS 115

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre els productes documentals de la Corporació
323-00110/11
Anunci: Jordi Cuminal i Roquet, del GP JS 116

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre les audiències del gener i el febrer
323-00111/11
Anunci: Jordi Cuminal i Roquet, del GP JS 116

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre l’ús del diari El Mundo com a font d’informació
323-00112/11
Anunci: Jordi Cuminal i Roquet, del GP JS 116

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals a respondre oralment 
en comissió sobre la celebració del Mobile World Congress i sobre l’impacte de les 
tecnologies que s’hi van exposar
323-00113/11
Anunci: Jordi Cuminal i Roquet, del GP JS 117
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els preus 
dels ensenyaments universitaris
310-00182/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 31, tinguda el 08.03.2017, DSPC-P 56.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la crisi de 
preus que afecta els productors d’aliments
310-00183/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 31, tinguda el 08.03.2017, DSPC-P 56.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la 
competitivitat de l’economia catalana
310-00184/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 31, tinguda el 08.03.2017, DSPC-P 56.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els motius 
pels quals no s’ha avaluat el Programa d’intervenció integral contra 
la violència masclista
310-00185/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 31, tinguda el 08.03.2017, DSPC-P 56.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els acords 
de programació escolar entre el Departament d’Ensenyament i les 
associacions d’ens locals
310-00186/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 31, tinguda el 08.03.2017, DSPC-P 56.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
polítiques en l’àmbit de la dona
310-00187/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 31, tinguda el 08.03.2017, DSPC-P 56.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la darrera 
edició del Mobile World Congress
310-00188/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 31, tinguda el 08.03.2017, DSPC-P 56.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la 
transparència del Govern
310-00189/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 31, tinguda el 08.03.2017, DSPC-P 56.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les llistes 
d’espera en l’àmbit sanitari
310-00190/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 31, tinguda el 08.03.2017, DSPC-P 56.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries sobre  
el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya  
per al 2017
317-00122/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 31, tinguda el 08.03.2017, DSPC-P 56.
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre l’agenda política del Govern amb relació a la lluita contra la 
corrupció
317-00123/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 31, tinguda el 08.03.2017, DSPC-P 56.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en 
el Ple sobre la no assistència del Govern a una conferència de 
comunitats autònomes per a la signatura d’un manifest contra la 
violència de gènere
317-00124/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 31, tinguda el 08.03.2017, DSPC-P 56.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la supressió de la disposició addicional trenta-unena del 
Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per  
al 2017
317-00125/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 31, tinguda el 08.03.2017, DSPC-P 56.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre el pla del Govern davant de la situació creada pel dictamen 
del Consell de Garanties Estatutàries sobre el Projecte de llei de 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017
317-00126/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 31, tinguda el 08.03.2017, DSPC-P 56.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en 
el Ple sobre l’ús dels mecanismes legals i democràtics per a fer 
possible que el poble de Catalunya parli
317-00127/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 31, tinguda el 08.03.2017, DSPC-P 56.
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1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la concessió d’ajuts 
per a colònies i sortides escolars el curs 2016-2017
314-07219/11

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52674 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

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

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-07219/11, 314-
07220/11, 314-07221/11, 314-07222/11, 314-07223/11, 314-07224/11, 314-07225/11 i 
314-07226/11 us informo del següent:

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

El Departament d’Ensenyament està tramitant la convocatòria per la qual s’apro-
varan les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions per dotar 
de finançament addicional els centres privats que presten el Servei d’Educació de 
Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides pel curs 
2016-2017.

D’acord amb l’establert en l’Ordre ENS/197/2016, de 15 de juliol, el curs 2015-
2016 el Departament d’Ensenyament va atorgar subvencions a 117 centres educatius 
i es van rebre 207 sol·licituds.

El Departament d’Ensenyament gestiona com a servei complementari per a les 
famílies en risc d’exclusió social l’oferiment d’entrades becades que proporcionen 
cada curs escolar diferents entitats per les activitats gratuïtes o semigratuïtes que 
organitzen.

Aquestes entrades becades són gestionades directament per les entitats que les 
organitzen i van destinades a l’alumnat escolaritzat en centres educatius situats en 
zones socioculturalment desfavorides. La finalitat de les entrades becades es que tot 
aquest alumnat pugui participar en activitats lúdiques i culturals.

Les entitats que han signat convenis amb el Departament d’Ensenyament son les 
següents:

– L’Aquàrium Barcelona
– Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
– Catalunya en miniatura
– Fundació Palau
– Illa Fantasia
– MACBA: Museu d’Art Contemporani de Barcelona
– Museu Nacional d’Art de Catalunya
– Museu de Ciències Naturals de Barcelona
– Museu Picasso de Barcelona
– Parc d’Atraccions Tibidabo
– Parc Zoològic de Barcelona
– Museu Arqueologia de Catalunya, seu a Ullastret
– Museu Arqueologia de Catalunya, seu a Empúries
– Conjunt Monumental de Sant Pere de Rodes
– Conjunt monumental d’Olèrdola
– Reial Monestir de Santes Creus
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– Casa Museu Prat de la Riba, Castellterçol
– Casa Museu Rafael Casanova, Moià
– Convent de Sant Bartomeu, Bellpuig
– Castell de Miravet
– Museu d’Història de Catalunya
També us informo que el Departament d’Ensenyament a través dels Plans Edu-

catius d’Entorn impulsa actuacions per fomentar la participació de l’alumnat tant en 
activitats complementàries com en activitats extraescolars.

Barcelona, 28 de febrer de 2017
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sol·licituds d’ajuts per a colònies i sortides escolars presentades  
el curs 2016-2017
314-07220/11

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52674 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07219/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la concessió d’ajuts 
per a colònies i sortides escolars el curs 2015-2016
314-07221/11

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52674 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07219/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sol·licituds d’ajuts per a colònies i sortides escolars presentades  
el curs 2015-2016
314-07222/11

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52674 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07219/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la concessió d’ajuts 
per a activitats complementàries als centres escolars el curs 2016-2017
314-07223/11

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52674 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07219/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sol·licituds d’ajuts per a activitats complementàries als centres 
escolars presentades el curs 2016-2017
314-07224/11

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52674 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07219/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la concessió d’ajuts 
per a activitats complementàries als centres escolars el curs 2015-2016
314-07225/11

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52674 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07219/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sol·licituds d’ajuts per a activitats complementàries als centres 
escolars presentades el curs 2015-2016
314-07226/11

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52674 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07219/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els infants i 
adolescents en situació de desemparament que han arribat a 
Catalunya
314-07283/11

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52672 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramita-
ció 314-07283/11 conjuntament amb les número de tramitació 314-07283/11, 314-
07284/11, 314-07285/11, 314-07286/11, 314-07287/11, 314-07288/11, 314-07289/11, 
314-07290/11, 314-07291/11, 314-07292/11, 314-07293/11, 314-07294/11, 314-
07295/11, 314-07329/11, 314-07330/11, 314-07331/11, 314-07332/11, 314-07333/11, 
314-07334/11, 314-07335/11 i 314-07336/11,

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

Us fem saber que durant el 2016 van arribar a Catalunya 684 adolescents estran-
gers no acompanyats i sense referents familiars, els quals tenien les nacionalitats 
que es mostren a la taula següent.

Nacionalitat N %

Algèria 57 8,3
Ghana 7 1,0
Guinea 11 1,6
Gàmbia 18 2,6
França 7 1,0
Iran 8 1,2
Líbia 6 0,9
Marroc 454 66,4
Pakistan 26 3,8
Romania 6 0,9
Senegal 9 1,3
Xile 7 1,0
Altres nacionalitats (27) 68 9,9
Total 684 100,0

Amb tot, durant l’any 2016 es van tancar a Catalunya 78 expedients de Desem-
parament o Tutela per traspàs a una altra comunitat autònoma o país; i les raons dels 
trasllats d’aquests menors han estat, majoritàriament, l’acolliment amb familiars re-
sidents a altres comunitats autònomes o països estrangers.

També us vull fer avinent que els desplaçaments dels infants o adolescents des-
emparats o tutelats els decideix la unitat directiva competent en matèria d’infància i 
adolescència, d’acord amb la resolució administrativa que es dicti i, en coordinació 
amb la unitat directiva homòloga receptora de l’infant en el cas que es mantingui 
alguna mesura administrativa. Amb tot, es desconeix quants infants han arribat a 
Catalunya provinents d’Andalusia ja que el seu sistema d’informació d’infància no 
aporta aquesta dada.
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Per altra banda, hi ha evidències que algunes comunitats autònomes de l’Estat 
espanyol traslladen els infants i adolescents al nostre país ja que, dels relats i ex-
periències dels menors arribats a Catalunya se’n desprèn que, temps abans, han es-
tat atesos temporalment en dependències de Comunitats autònomes espanyoles. El 
problema és que, en moltes ocasions, els menors no acaben de donar informacions 
prou clares de com han fet el pagament de les despeses del viatge fins a Barcelona. 
Aprofito per recordar aquí que aquests desplaçaments són finançats per l’organisme 
que dicta la resolució administrativa pertinent, i en la qual es motiva el trasllat del 
menor.

Cal que sapigueu, també, que la coordinació existeix entre la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència i la unitat directiva homòloga a Andalusia 
per exemple, en les resolucions administratives d’acolliment amb familiars residents 
fora de Catalunya o de retorn amb família d’origen, o a l’inrevés.

Seguint amb aquest qüestió, heu de saber que el Govern de Catalunya es coordi-
na amb la resta d’organismes de l’Estat espanyol que a cada comunitat o regió diri-
geixen els àmbits de protecció a la infància.

En un altre ordre de coses els he de dir que els infants i adolescents tutelats que 
inhalen cola i són al carrer a Barcelona, són atesos i tractats pel Consorci de Serveis 
Socials i vull fer-los saber, que el nombre d’educadors socials que s’han destinat a 
treballar amb infants i adolescents amb aquesta problemàtica a Barcelona són 3 per 
part de l’Ajuntament de Barcelona, i 3 més per part del Consorci de Serveis Socials 
de Barcelona on el departament que encapçalo hi té representació.

A continuació, vull referir-me als criteris que es segueixen per a portar a terme 
l’ingrés dels infants i adolescents en un centre residencial d’acció educativa, per dir-
los que aquests són els que deriven de la seva situació i els que es consideren millor 
per a la seva situació personal.

Amb referència a les preguntes referents a les cases d’infants, us anuncio que a 
Catalunya hi ha 12 cases d’aquest tipus, que la partida pressupostària que s’hi ha 
destinat a 2016 és de 3.860.629,34 euros i que la inversió feta en els darrers cinc anys 
és de 14.972.243,22 euros. Des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
es valora a les cases d’infants com un recurs assistencial molt necessari, que dóna 
suport a la prevenció de situacions de risc d’infants i adolescents. Amb tot, fem sa-
ber que està pendent la seva integració a la Cartera de Serveis, i que s’està treballant 
perquè sigui un recurs ampliable.

A la taula següent hi trobareu el nom i el total de places dels infants acollits al 
nostre país en Cases d’infants. En total en són 71.

Cases d’infants Places ocupades

Casa d’Infants Alexandre Galí 11

Casa d’Infants Blanes 3

Casa d’Infants Carme Aymerich 9

Casa d’Infants La Cucafera 5

Casa d’Infants La Fontcalda 4

Casa D’infants Lloret 2

Casa d’Infants Paulo Freire 6

Casa d’Infants Quim Grau 6

Casa d’Infants Sabadell 8

Casa d’Infants Santa Coloma 5

Casa d’Infants Terrassa 5

Casa d’Infants Santa Tecla 7
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Altrament, hi ha un total de 120 places de cases d’infants repartides en 12 centres:

Barcelona 
ciutat

Barcelona 
Àrea Metrop.

Barcelona 
comarques Girona Lleida Tarragona

Terres de 
l’Ebre

3 cases de 
10 places

1 casa de 
12 places

2 cases de 
9 places

3 cases de 
10 places

0 1 casa de 
10 places

2 cases de 
10 places

D’altra banda, us faig saber que des del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies s’ha destinat un pressupost de 3.860.629,34 euros a la Fundació Acció So-
cial i Infància l’any 2016. Per contra, al 2016 aquest projecte va ser denegat. Tanma-
teix, des del nostre departament no contempla la reducció en el total del pressupost 
destinat a les cases d’infants. En el còmput global pel 2017 es manté el total de 120 
places que dèiem anteriorment.

Barcelona, 27 de febrer de 2017
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els infants i 
adolescents en situació de desemparament que s’han traslladat de 
Catalunya a altres comunitats autònomes
314-07284/11

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52672 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07283/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre qui decideix 
el desplaçament d’un menor desemparat a una altra comunitat 
autònoma
314-07285/11

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52672 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07283/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els infants i 
adolescents provinents d’Andalusia que han arribat a Catalunya del 
gener ençà
314-07286/11

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52672 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07283/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per les 
quals altres comunitats autònomes traslladen menors desemparats a 
Catalunya
314-07287/11

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52672 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07283/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació entre 
les direccions generals d’atenció a la infància i l’adolescència de 
Catalunya i Andalusia pel que fa als menors desemparats
314-07288/11

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52672 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07283/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació amb 
altres comunitats autònomes pel que fa als menors desemparats
314-07289/11

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52672 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07283/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre qui paga el trasllat 
dels infants i adolescents en situació de desemparament provinents 
d’altres comunitats autònomes
314-07290/11

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52672 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07283/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants  
i adolescents que inhalen cola a Barcelona
314-07291/11

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52672 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07283/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants 
i adolescents que inhalen cola a Barcelona i que estan sota la tutela 
de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
314-07292/11

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52672 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07283/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’educadors socials que treballen amb els infants i adolescents que 
inhalen cola a Barcelona
314-07293/11

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52672 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07283/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants 
i adolescents que han deixat d’inhalar cola gràcies a les mesures 
adoptades el 2016
314-07294/11

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52672 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07283/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a 
adjudicar un centre residencial d’acció educativa als menors
314-07295/11

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52672 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07283/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions per a 
resoldre la manca de conserge al Centre de Formació d’Adults de 
Girona
314-07306/11

Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52359 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

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

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-07306/11, 314-
07307/11, 314-07308/11 us informo del següent:

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

El Departament d’Ensenyament assigna als centres de formació de adults i a les 
aules de formació d’adults, en termes generals, mitja dotació de personal del cos au-
xiliar d’administració per donar suport a les tasques de secretaria. Si bé, el Centre 
de Formació d’Adults de Girona té assignada una dotació sencera del cos auxiliar 
d’administració i una dotació sencera del cos subaltern.

El Departament d’Ensenyament ha proveït d’una assignació temporal de fun-
cions del cos subaltern al Centre de Formació d’Adults de Girona.

Barcelona, 24 de febrer de 2017
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el termini per a 
cobrir la plaça de conserge al Centre de Formació d’Adults de Girona
314-07307/11

Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52359 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07306/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
provisionals preses mentre no s’incorpori el conserge al Centre  
de Formació d’Adults de Girona
314-07308/11

Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52359 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07306/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els programes 
d’educació viària infantil que es van promoure el 2015
314-07312/11

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52360 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

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

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-07312/11, 314-
07313/11 i 314-07314/11 us informo del següent:

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

D’acord amb l’establert en el Decret 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels 
ensenyaments de l’educació primària:

1. Un dels objectius de l’educació primària és l’adquisició dels elements bàsics 
d’una correcta educació vial i l’adquisició de les actituds de respecte que afavoreixin 
la prevenció d’accidents de trànsit.

2. L’educació viària forma part dels continguts de l’àmbit de coneixement del 
medi: entre els continguts de l’àrea de coneixement del medi social i cultural, con-
cretament en el bloc referent a persones, cultures i societats, hi ha el reconeixement 
de situacions relatives a la mobilitat viària que poden comportar risc.

L’alumnat ha d’identificar les situacions que poden comportar un risc a nivell vi-
ari i proposar mesures de prevenció per evitar-lo.

3. L’educació viària també és una part del contingut de l’àmbit d’educació en va-
lors: la dimensió personal inclou, entre altres competències, la d’actuar amb autono-
mia en la presa de decisions i assumir la responsabilitat dels propis actes.

El contingut del bloc aprendre a actuar de manera autònoma i coherent, ha de 
contribuir a l’adquisició d’actituds personals basades en la motivació i en l’esforç, 
que ajudin a superar obstacles i actuar d’una manera resilient. També, ha de contri-
buir perquè les accions realitzades tinguin coherència i es basin en un sistema de 
valors. Cal que l’alumnat desenvolupi hàbits de conducta responsables, de manera 
que tinguin en compte les conseqüències dels seus actes en el moment de la presa 
de decisions.

Les escoles d’educació infantil i primària coneixen els programes d’educació 
viària que ofereixen els seus municipis, els segueixen i els desenvolupen. Es tracta 
d’actuacions i activitats que ofereixen i lideren la Guàrdia Urbana, el RACC, el Ser-
vei Català de Trànsit, etc. També existeixen altres recursos viaris més concrets, com 
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els que ofereix el Departament de Medi Ambient a través de la seva pàgina web: 
«l’Ecobicicleta», o altres recursos educatius del Departament d’Ensenyament que es 
difonen a través de la pàgina web XTEC (edu3.cat, Merlí, etc.).

Barcelona, 24 de febrer de 2017
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els programes 
d’educació viària infantil que s’han promogut el 2016
314-07313/11

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52360 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07312/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió en l’àmbit 
de la seguretat viària el 2015
314-07314/11

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52360 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07312/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’inspectors d’educació en actiu el curs 2016-2017
314-07320/11

Proponent: María José García Cuevas, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52675 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

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

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-07320/11, 314-
07321/11, 314-07322/11, 314-07323/11, 314-07324/11, 314-07325/11, 314-07326/11, 
314-07327/11 i  314-07328/11 us informo del següent:

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

El curs escolar 2016-2017 el Departament d’Ensenyament compta amb un total 
de 243 dotacions en el cos d’Inspecció d’Educació de Catalunya, amb l’existència 
d’una dotació vacant atès que es va exhaurir la llista d’aspirants de la darrera con-
vocatòria del concurs de mèrits per la provisió de llocs de treball vacants, en co-
missió de serveis, a la Inspecció d’Educació de Catalunya establerta en la Resolució 
ENS/958/2015, de 7 de maig.
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El nombre d’inspectors/es d’Educació que ocupen llocs de treball no docents a 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya en comissió de serveis és d’un to-
tal de 5. El 31 d’agost de 2015 un total de 10 funcionaris/ries del cos d’inspectors 
d’Educació, i un total de 5 funcionaris/ries d’altres cossos docents, en comissió de 
serveis en el cos d’Inspecció d’Educació hauran complert 65 anys.

El 31 d’agost de 2017 un total de 72 inspectors/es d’Educació tindran més de 60 
anys i menys de 65 anys, dels quals 33 son funcionaris/es d’altres cossos docents en 
comissió de serveis en el cos d’Inspecció d’Educació.

El nombre total d’inspectors/es en Cap que pertanyen al cos d’Inspecció d’Edu-
cació és d’un total de 13, el nombre d’inspectors/res en Cap Adjunt/es que pertanyen 
al cos d’Inspecció d’Educació és d’un total de 6, el nombre total d’inspectors/res 
Coordinadors/res Territorials que pertanyen al cos d’Inspecció d’Educació és d’un 
total de 14 i el nombre total d’inspectors/res Coordinadors/res d’Àrea Específica que 
pertanyen al cos d’Inspecció d’Educació és d’un total de 4.

El nombre d’aspirants seleccionats en el darrer concurs de mèrits per a la provi-
sió de llocs de treball vacants, en comissió de serveis a la Inspecció d’Educació de 
Catalunya establert en la Resolució ENS/958/2015, de 7 de maig, és d’un total de 31.

El 22 de setembre de 2016 el Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 11 de Barce-
lona va comunicar al Departament d’Ensenyament, mitjançant l’oportuna diligèn-
cia, l’admissió en temps i forma del recurs d’apel·lació interposat contra la sentència 
de 26 de juliol de 2016 en el procediment abreujat núm. 336/2015-C.

El Departament d’Ensenyament donarà compliment a les Resolucions aprovades 
pel Parlament de Catalunya tant per la creació del cos propi d’Inspecció d’Educació 
com per la convocatòria del concurs oposició corresponent.

Barcelona, 24 de febrer de 2017
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les places 
d’inspector d’educació del Departament d’Ensenyament
314-07321/11

Proponent: María José García Cuevas, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52675 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07320/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspectors 
del Cos d’Inspecció d’Educació que hi ha el curs 2016-2017
314-07322/11

Proponent: María José García Cuevas, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52675 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07320/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’inspectors d’educació que s’han de jubilar el curs 2016-2017
314-07323/11

Proponent: María José García Cuevas, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52675 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07320/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’inspectors d’educació que tenen entre seixanta i seixanta-cinc anys 
el curs 2016-2017
314-07324/11

Proponent: María José García Cuevas, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52675 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07320/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els càrrecs 
d’inspector en cap o inspector adjunt i de coordinació d’educació
314-07325/11

Proponent: María José García Cuevas, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52675 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07320/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones afectades per una sentència del Jutjat Contenciós 
Administratiu número 11 de Barcelona sobre el darrer concurs de 
mèrits de la inspecció d’educació
314-07326/11

Proponent: María José García Cuevas, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52675 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07320/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’interposar un recurs contra la sentència del Jutjat Contenciós 
Administratiu número 11 de Barcelona sobre el darrer concurs de 
mèrits de la inspecció d’educació
314-07327/11

Proponent: María José García Cuevas, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52675 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07320/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
convocar oposicions per al Cos d’Inspecció d’Educació
314-07328/11

Proponent: María José García Cuevas, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52675 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07320/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost 
destinat a les cases d’infants
314-07329/11

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52672 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07283/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de cases 
d’infants
314-07330/11

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52672 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07283/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió feta en 
les cases d’infants els darrers cinc anys
314-07331/11

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52672 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07283/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants 
acollits en les cases d’infants
314-07332/11

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52672 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07283/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
per a infants que hi ha a les cases d’infants
314-07333/11

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52672 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07283/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost 
destinat a la Fundació Acció Social i Infància
314-07334/11

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52672 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07283/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’efectivitat de les 
cases d’infants
314-07335/11

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52672 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07283/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat de 
reduir el pressupost destinat a les cases d’infants
314-07336/11

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52672 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07283/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a garantir l’adopció i el compliment de protocols contra 
els abusos en centres de menors dependents del Govern o sota la 
seva supervisió
314-07345/11

Proponent: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52673 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-07345/11 conjuntament amb les de número de tramitació 314-07346/11 i 314-
07347/11.

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

Us informo que respecte als protocols per evitar els abusos en centres que acu-
llen infants i adolescents, estem implementant la figura del delegat de la víctima al-
hora que estem impulsant un protocol de prevenció de relacions abusives dins dels 
equipaments. En tot cas, però, s’actua de forma diligent tan bon punt es té constàn-
cia del possible delicte i es procedeix a obrir expedient informatiu davant de qualse-
vol sospita que arribi a la Direcció General.

També, faig saber que la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescèn-
cia (DGAIA) té adoptades un seguit de mesures per a garantir la independència de 
les persones encarregades dels casos de presumptes abusos a infants i adolescents 
que es troben acollits en centres dependents del Govern o sota la seva supervisió. 
Per a realitzar aquesta tasca s’exigeix el certificat de penals, entre d’altres.

Barcelona, 27 de febrer de 2017
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
garantir la independència de les persones encarregades dels casos 
de presumptes abusos a menors en centres dependents del Govern  
o sota la seva supervisió
314-07346/11

Proponent: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52673 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07345/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
garantir la idoneïtat i l’honorabilitat de les persones encarregades 
dels casos de presumptes abusos a menors en centres dependents 
del Govern o sota la seva supervisió
314-07347/11

Proponent: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52673 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07345/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les al·lusions a 
Mònaco en les resolucions aprovades en el debat de política general 
del 5 i 6 d’octubre de 2016 i la resposta del Govern de Mònaco
314-07377/11

Proponent: Susana Beltrán García, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52494 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-07377/11 us infor-
mo que no ens consta cap comunicació per aquesta qüestió.

Barcelona, 1 de març de 2017
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 

Transparència
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les al·lusions al 
dret d’autodeterminació de la Catalunya del Nord en les resolucions 
aprovades en el debat de política general dels dies 5 i 6 d’octubre de 
2016 i la resposta del Govern de França
314-07378/11

Proponent: Susana Beltrán García, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52495 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-07378/11 us in-
formo del següent:

El Govern de la República francesa no ha realitzat cap comunicació amb el Go-
vern de la Generalitat amb relació a la Resolució 306/XI aprovada pel Parlament de 
Catalunya, sobre l’orientació política general del Govern.

El Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació del Govern espanyol ha tramès al 
Govern de la Generalitat, mitjançant fax del 14 de novembre de 2016 i a títol infor-
matiu, còpia de l’escrit enviat pel Govern de la República francesa, via nota verbal 
de 7 de novembre de 2016, amb el prec que el Govern de la Generalitat en doni tras-
llat al Parlament de Catalunya.

El Govern de la Generalitat, mitjançant escrit de la Direcció General de Rela-
cions Exteriors del 17 de novembre del 2016, ha traslladat la nota verbal al Parla-
ment de Catalunya.

Barcelona, 1 de març de 2017
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 

Transparència

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les al·lusions 
a Andorra com a paradís fiscal en les resolucions aprovades en 
el debat de política general dels dies 5 i 6 d’octubre de 2016 i la 
resposta del Govern d’Andorra
314-07379/11

Proponent: Susana Beltrán García, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52496 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-07379/11 us in-
formo del següent:

El Govern d’Andorra no ha realitzat cap comunicació amb el Govern de la Ge-
neralitat en relació amb la Resolució 306/XI aprovada pel Parlament de Catalunya, 
sobre l’orientació política general del Govern.

El Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació del Govern espanyol ha tramès 
al Govern de la Generalitat, mitjançant fax del 25 de novembre de 2016 i a títol in-
formatiu, còpia de l’escrit enviat pel Govern d’Andorra, via nota verbal de 24 de 
novembre de 2016, amb el prec que el Govern de la Generalitat en doni trasllat al 
Parlament de Catalunya.
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El Govern de la Generalitat, mitjançant escrit de la Direcció General de Rela-
cions Exteriors del 16 de desembre del 2016, ha traslladat la nota verbal al Parla-
ment de Catalunya.

Barcelona, 1 de març de 2017
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 

Transparència

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost d’una 
publicació de la revista Nature relativa a la recerca a Catalunya
314-07385/11

Proponent: Jorge Soler González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52491 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramita-
ció 314-07385/11, conjuntament amb les número de tramitació 314-07386/11 i 314-
07387/11.

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

La Generalitat de Catalunya no va pagar a la revista Nature pel suplement dedi-
cat a la recerca a Catalunya, publicat en el número del 24 de novembre amb el títol 
Spotlight on Catalonia.

Davant les acusacions d’haver rebut diners per part de la Generalitat de Catalu-
nya per publicar l’article sobre la recerca a Catalunya, Nature va emetre un comuni-
cat subratllant la independència dels articles que publica, inclòs l’aparegut en l’Spot-
light on Catalonia. El comunicat va deixar clar que l’article Staying a steady course 
through the storm (Aguantar el xàfec) va ser redactat de forma independent, i que la 
Generalitat de Catalunya no va fer cap aportació en l’article editorial.

La informació proporcionada per la Generalitat de Catalunya a Nature, i que va 
servir per redactar la peça on es parla de la recerca a Catalunya, prové de l’atenció 
a les peticions d’entrevista al Secretari d’Universitats i Recerca que la publicació va 
sol·licitar. És rellevant destacar que no hi ha cap informació a l’article que es pugui 
rebatre i el tractament va ser simplement el d’un article periodístic.

Per altra banda, i en virtut de l’autonomia de gestió de què gaudeixen les univer-
sitats i centres de recerca, aquestes institucions poden, per iniciativa pròpia, aparèi-
xer a la revista més prestigiosa de ciència al món en el format que ho van fer, o en 
el que els escaigui. Per aquest motiu, la Generalitat de Catalunya no té a l’abast la 
informació sobre les despeses que les universitats i els centres efectuen en accions 
de promoció. El retiment de comptes d’aquestes institucions no arriba a aquest de-
tall de desglossament.

Les institucions que van decidir participar, ho van fer en base a una decisió in-
dependent i autònoma, i la participació va estar lligada a l’apartat Naturejobs, que és 
la part de la revista destinada a captar talent internacional. L’impacte es tradueix en 
captació de talent internacional per a les diferents posicions que s’obren als centres de 
recerca, tal com directors, líders de grups, etc. Atraure els millors investigadors con-
tribueix a tenir accés als millors projectes competitius, per tant major finançament 
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extern. A més, en la resta de números de Naturejobs de l’any també s’han publicitat 
ofertes de places i és pràctica habitual incloure aquests tipus d’anuncis.

En base a aquesta política de captació competitiva de fons, Catalunya ocupa la 
segona posició a la UE en ajuts del Consell Europeu de Recerca (ERC) per milió 
d’habitants, ha multiplicat per 29 la captació de fons entre el tercer i el setè Progra-
ma Marc europeu (en menys de 20 anys). Permet que Catalunya representi el 50% 
dels ajuts de l’European Research Council (ERC) i el 30% dels fons del setè Progra-
ma Marc captats a tot l’Estat. Aquesta política de captació de talent internacional 
implica, per a les entitats de recerca, haver de promocionar-se internacionalment 
com fan les institucions dels països líders en aquest àmbit.

Finalment, es calcula que l’especial Spotlight on Catalonia ha estat llegit pels 
més de 365.000 lectors de la seva versió impresa, als quals s’han d’afegir els 270.000 
usuaris únics que consulten la versió online.

Barcelona, 27 de febrer de 2017
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació 
econòmica de les universitats que apareixen en una publicació de la 
revista Nature relativa a la recerca a Catalunya
314-07386/11

Proponent: Jorge Soler González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52491 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07385/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el balanç de la 
publicació de la revista Nature relativa a la recerca a Catalunya
314-07387/11

Proponent: Jorge Soler González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52491 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07385/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les funcions del 
consell consultiu que assessorarà el Diplocat
314-07389/11

Proponent: David Mejía Ayra, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52497 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número 314-07389/11 
conjuntament amb les 314-07390/11, 314-07391/11, 314-07392/11, 314-07393/11 i 
314-07394/11.

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

Tal i com preveuen els Estatuts del Patronat Catalunya Món - Consell de Diplo-
màcia Pública de Catalunya, les activitats del Consell Consultiu es limiten a tasques 
de proposta i assessorament en relació amb la projecció internacional de Catalunya.

Els membres del Consell Consultiu són persones amb gran capacitat de projecció 
internacional, coneixement i de reconegut prestigi en els àmbits de l’economia, la 
política, els afers internacionals, la cultura i l’esport. Els membres del Consell Con-
sultiu desenvoluparan principalment les tasques d’assessorament en el marc del seu 
àmbit professional.

Les activitats que a iniciativa del Consell Consultiu impulsi Diplocat estaran sot-
meses a la mateixa avaluació ordinària que el conjunt de les seves actuacions.

Diplocat assumeix únicament les despeses produïdes per desplaçaments dels as-
sistents a les reunions anuals del Consell Consultiu, que s’inclouen dins la partida 
pressupostària 226.0005 Organització de reunions, conferències i cursos.

Barcelona, 1 de març de 2017
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i 

Transparència

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els requisits per 
a nomenar els membres del consell consultiu que assessorarà el 
Diplocat
314-07390/11

Proponent: David Mejía Ayra, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52497 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07389/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mèrits per a 
nomenar els membres del consell consultiu que assessorarà el 
Diplocat
314-07391/11

Proponent: David Mejía Ayra, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52497 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07389/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’avaluació de les 
activitats del consell consultiu que assessorarà el Diplocat
314-07392/11

Proponent: David Mejía Ayra, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52497 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07389/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicitat de les 
agendes dels membres del consell consultiu que assessorarà el 
Diplocat
314-07393/11

Proponent: David Mejía Ayra, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52497 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07389/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides 
pressupostàries que inclouran les despeses dels membres del 
consell consultiu que assessorarà el Diplocat
314-07394/11

Proponent: David Mejía Ayra, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52497 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07389/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals no es va fer cap control d’alcoholèmia o drogotest al detingut 
per haver atropellat un mosso d’esquadra la nit del 15 de desembre 
de 2016
314-07469/11

Proponent: Carles Castillo Rosique, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52658 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-07469/11, us 
trameto, en document annex, la informació facilitada per la Direcció General de la 
Policia.

Barcelona, 22 de febrer de 2017
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior
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Annex
En relació amb allò que s’afirma en l’exposició dels fets prèvia a cada una de les 

preguntes parlamentàries, cal deixar clar que no es va produir cap pressió per part 
de la direcció de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra (PG-ME) per tal de 
posar en llibertat a la persona detinguda, sinó que aquesta decisió va ser conseqüèn-
cia d’una valoració dels elements d’incriminació i de disponibilitat de comparèixer 
davant l’autoritat judicial, que es disposaven en aquell moment.

La prova d’alcoholèmia o drogotest s’efectua quan el conductor del vehicle pre-
senta símptomes d’haver conduït sota els efectes de begudes alcohòliques o drogues, 
circumstàncies que no es van apreciar en la investigació policial que es va dur a 
terme.

Albert Batlle i Bastardas, director general de la Policia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals 
no es van prendre les mides de l’atropellament en el lloc on va ésser 
atropellat un mosso d’esquadra la nit del 15 de desembre de 2016
314-07470/11

Proponent: Carles Castillo Rosique, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52659 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-07470/11, us 
trameto, en document annex, la informació facilitada per la Direcció General de la 
Policia.

Barcelona, 22 de febrer de 2017
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
En relació amb allò que s’afirma en l’exposició dels fets prèvia a cada una de les 

preguntes parlamentàries, cal deixar clar que no es va produir cap pressió per part 
de la direcció de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra (PG-ME) per tal de 
posar en llibertat a la persona detinguda, sinó que aquesta decisió va ser conseqüèn-
cia d’una valoració dels elements d’incriminació i de disponibilitat de comparèixer 
davant l’autoritat judicial, que es disposaven en aquell moment.

Atès que l’atropellament es va produir en el pàrquing d’una comunitat de propie-
taris i, per tant, en un lloc les característiques del qual no poden ser modificades, la 
instrucció de l’atestat va acordar dur a terme les actes d’inspecció que es van consi-
derar necessàries, sens perjudici que aquestes diligències poguessin ser ampliades 
en qualsevol moment.

Albert Batlle i Bastardas, director general de la Policia



BOPC 353
10 de març de 2017

1.25.15. Preguntes per escrit 45 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les situacions en 
què la Unitat Territorial d’Investigació pot assumir la responsabilitat 
d’instruir un atestat o pot deixar sense efecte una detenció
314-07471/11

Proponent: Carles Castillo Rosique, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52660 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-07471/11, us 
trameto, en document annex, la informació facilitada per la Direcció General de la 
Policia.

Barcelona, 22 de febrer de 2017
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
En relació amb allò que s’afirma en l’exposició dels fets prèvia a cada una de les 

preguntes parlamentàries, cal deixar clar que no es va produir cap pressió per part 
de la direcció de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra (PG-ME) per tal de 
posar en llibertat a la persona detinguda, sinó que aquesta decisió va ser conseqüèn-
cia d’una valoració dels elements d’incriminació i de disponibilitat de comparèixer 
davant l’autoritat judicial, que es disposaven en aquell moment.

D’acord amb el Decret 415/2011, de 13 de desembre, d’estructura de la funció 
policial de la Direcció General de la Policia, la investigació dels fets delictius pot 
correspondre a diverses unitats policials. Aquesta distribució ve determinada en 
funció de la tipologia del delicte, de la complexitat de la investigació, de l’abast ter-
ritorial de l’activitat delictiva, així com d’altres circumstàncies que es determinin 
en funció del cas concret.

Així mateix i amb caràcter general, la detenció és una mesura restrictiva de lli-
bertat de caràcter excepcional que té com objecte garantir que la persona sobre la 
qual s’adreça l’actuació policial es sotmetrà al procediment judicial que s’obrirà a 
partir de la presentació de l’atestat policial. En aquest sentit, conjuntament amb al-
tres elements de valoració relacionats amb les circumstàncies de cada cas concret, 
quan no hi havia dubte de la disponibilitat de la persona detinguda per comparèixer 
davant l’autoritat judicial, es pot determinar decidir posar-lo en llibertat.

Albert Batlle i Bastardas, director general de la Policia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per 
a mantenir o deixar sense efecte una detenció en cas que s’hagi 
denegat el procediment d’habeas corpus
314-07472/11

Proponent: Carles Castillo Rosique, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52661 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-07472/11, us 
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trameto, en document annex, la informació facilitada per la Direcció General de la 
Policia.

Barcelona, 22 de febrer de 2017
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
En relació amb allò que s’afirma en l’exposició dels fets prèvia a cada una de les 

preguntes parlamentàries, cal deixar clar que no es va produir cap pressió per part 
de la direcció de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra (PG-ME) per tal de 
posar en llibertat a la persona detinguda, sinó que aquesta decisió va ser conseqüèn-
cia d’una valoració dels elements d’incriminació i de disponibilitat de comparèixer 
davant l’autoritat judicial, que es disposaven en aquell moment.

La detenció com a mesura de caràcter excepcional es manté fins que deixi de ser 
imprescindible per garantir els objectius o finalitats per les quals es va adoptar, o 
quan la persona detinguda passa a disposició judicial. 

Albert Batlle i Bastardas, director general de la Policia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals es va deixar sense efecte una detenció practicada pels Mossos 
d’Esquadra per l’atropellament d’un mosso d’esquadra la nit del 15 
de desembre de 2016
314-07475/11

Proponent: Carles Castillo Rosique, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52662 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-07475/11, us 
trameto, en document annex, la informació facilitada per la Direcció General de la 
Policia.

Barcelona, 22 de febrer de 2017
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
En relació amb allò que s’afirma en l’exposició dels fets prèvia a cada una de les 

preguntes parlamentàries, cal deixar clar que no es va produir cap pressió per part 
de la direcció de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra (PG-ME) per tal de 
posar en llibertat a la persona detinguda, sinó que aquesta decisió va ser conseqüèn-
cia d’una valoració dels elements d’incriminació i de disponibilitat de comparèixer 
davant l’autoritat judicial, que es disposaven en aquell moment.

En el moment de deixar sense efecte la detenció, la instrucció de les diligències 
policials ja havia finalitzat. 

Albert Batlle i Bastardas, director general de la Policia
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les afectacions dels 
talls de subministrament elèctric del 30 i el 31 de desembre de 2016 
a les instal·lacions del Penta i del Plaseqta a Flix (Ribera d’Ebre)
314-07614/11

Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb dos altres diputats del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52663 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-07614/11, us 
trameto, en document annex, la informació facilitada per la Direcció General de 
Protecció Civil.

Barcelona, 23 de febrer de 2017
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
Els dies 30 i 31 de desembre de 2016 es va tenir coneixement d’afectacions al 

subministrament elèctric en l’àmbit de les Terres de l’Ebre. No es té constància que 
aquests incidències tinguessin afectació a cap instal·lació situada a Flix del Pla Pen-
ta, atès que no es va rebre des de la Subdelegació del Govern a Tarragona cap noti-
ficació al respecte, sent la citada unitat la que exerceix la responsabilitat i direcció 
del pla Penta.

Pel que fa a les instal·lacions del pla Plaseqta a Flix, i més concretament a les 
dues sirenes d’alerta química ubicades al terme municipal de Flix i als sensors de 
clor, disposen de sistemes de subministrament de potència per garantir l’autonomia 
i funcionament de contingència durant diversos dies en cas de caiguda del submi-
nistrament elèctric.

Joan Delort i Menal, director general de Protecció Civil

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
previstes per a assegurar que la interrupció del subministrament 
elèctric no afecti els serveis vinculats al Penta i al Plaseqta
314-07615/11

Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb dos altres diputats del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52664 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-07615/11, us 
trameto, en document annex, la informació facilitada per la Direcció General de 
Protecció Civil.

Barcelona, 23 de febrer de 2017
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior
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Annex
Els serveis vinculats al Pla Penta i connectats a la xarxa de subministrament 

elèctric són competència de la Subdelegació del Govern a Tarragona en tant que 
unitat que exerceix la responsabilitat i direcció del pla Penta.

Pel que fa a les instal·lacions del pla Plaseqta a Flix, i més concretament a les 
sirenes d’alerta química ubicades en diferents municipis, disposen de forma general 
de sistemes de subministrament de potència per garantir l’autonomia i funciona-
ment de contingència en cas de caiguda del subministrament elèctric.

Joan Delort i Menal, director general de Protecció Civil

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració del 
reglament dels dispositius conductors d’energia
314-07735/11

Proponent: Mireia Boya e Busquet, juntament amb un altre diputat del GP CUP-CC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 52665 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-07735/11, us 
trameto, en document annex, la informació facilitada per la Direcció General de la 
Policia.

Barcelona, 23 de febrer de 2017
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
Actualment, el text de la Instrucció de regulació dels dispositius conductors 

d’energia per part dels membres de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esqua-
dra, redactat d’acord amb el contingut de les conclusions del Grup de Treball de la 
comissió d’Interior del Parlament de Catalunya, es troba en la darrera etapa de revi-
sió formal i adequació normativa.

Albert Batlle i Bastardas, director general de la Policia
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3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els preus 
dels ensenyaments universitaris
310-00182/11

ANUNCI: MIREIA BOYA E BUSQUET, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CUP-CC

Reg. 52937 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.03.2017

A la Mesa del Parlament
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 estableixen els articles 160 i 161 del Reglament del Parlament, presen-
ten al Govern la pregunta següent, per tal que els sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Sobre els preus de l’ensenyament universitari.

Palau del Parlament, 3 de març de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Albert Botran i Pahissa, portaveu adjunt 

GP CUP-CC 

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la crisi de 
preus que afecta els productors d’aliments
310-00183/11

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP SOC

Reg. 52968 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.03.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 

el que estableixen els articles 160 i 161 del Reglament del Parlament, presenta al Go-
vern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern en relació amb la crisi de preus dels pro-

ductors d’aliments de Catalunya?

Palau del Parlament, 3 de març de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la 
competitivitat de l’economia catalana
310-00184/11

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP SOC

Reg. 52969 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.03.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 

el que estableixen els articles 160 i 161 del Reglament del Parlament, presenta al Go-
vern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern en relació amb la competitivitat de l’eco-

nomia catalana?

Palau del Parlament, 3 de març de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els motius 
pels quals no s’ha avaluat el Programa d’intervenció integral contra 
la violència masclista
310-00185/11

ANUNCI: GEMMA LIENAS MASSOT, DEL GP CSP

Reg. 52997 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.03.2017

A la Mesa del Parlament
Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya 

Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 161 del Reglament 
del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Per què no s’ha avaluat el Programa d’intervenció integral contra la violència 

masclista?

Palau del Parlament, 6 de març de 2017
Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta GP CSP

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els acords 
de programació escolar entre el Departament d’Ensenyament i les 
associacions d’ens locals
310-00186/11

ANUNCI: MARTA ROVIRA I VERGÉS, DEL GP JS

Reg. 52999 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.03.2017

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí del Grup 

Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 161 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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– En què es concreten els acords de programació escolar arribats a la Comissió 
Mixta entre el Departament d’Ensenyament i les entitats municipalistes (Associació 
Catalana de Municipis i Federació de Municipis de Catalunya) el proppassat dijous 
9 de febrer d’enguany?

Palau del Parlament, 6 de març de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
polítiques en l’àmbit de la dona
310-00187/11

ANUNCI: MARTA ROVIRA I VERGÉS, DEL GP JS

Reg. 53000 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.03.2017

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí del Grup 

Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 161 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines són les principals polítiques que desenvolupa el Govern en l’àmbit de 

la dona?

Palau del Parlament, 6 de març de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la darrera 
edició del Mobile World Congress
310-00188/11

ANUNCI: MARTA ROVIRA I VERGÉS, DEL GP JS

Reg. 53001 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.03.2017

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí del Grup 

Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 161 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració fa el Govern de l’última edició del Mobile World Congress?

Palau del Parlament, 6 de març de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la 
transparència del Govern
310-00189/11

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP C’S

Reg. 53019 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.03.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 161 del Reglament del Parlament, presenta 
al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple que 
tindrà lloc els proper 8 i 9 de març de 2017.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la transparència del Govern de la Generalitat.

Palau del Parlament, 6 de març de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les llistes 
d’espera en l’àmbit sanitari
310-00190/11

ANUNCI: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL GP PPC

Reg. 53022 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.03.2017

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 161 del Reglament 
del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre les llistes d’espera en l’àmbit sanitari.

Palau del Parlament, 6 de març de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu GP PPC

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00122/11

ANUNCI: INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GP C’S

Reg. 52628 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.03.2017

A la Mesa del Parlament
Inés Arrimadas García, presidenta del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, formula la pregunta 
següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 



BOPC 353
10 de març de 2017

3.25.05. Preguntes orals en el Ple 53 

– Quina valoració fa el Molt Honorable President de la Generalitat de la situació 
política a Catalunya?

Palau del Parlament, 1 de març de 2017
Inés Arrimadas García, presidenta del GP Cs

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política i social
317-00123/11

ANUNCI: MIREIA BOYA E BUSQUET, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA DIPUTADA 

DEL GP CUP-CC

Reg. 52655 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.03.2017

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Anna Gabriel i Sabaté, portaveu del Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, formulen la pregunta se-
güent al president de la Generalitat, per tal que els sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quina és l’opinió del President de la Generalitat de Catalunya sobre la situació 

política i social que viu el país.

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Anna Gabriel i Sabaté, portaveu, GP CUP-CC 

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00124/11

ANUNCI: XAVIER GARCÍA ALBIOL, DEL GP PPC

Reg. 52801 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.03.2017

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

talunya, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, for-
mula la pregunta següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta 
oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Què opina el Molt Honorable President de la Generalitat de l’actual situació 

política a Catalunya?

Palau del Parlament, 2 de març de 2017
Xavier García Albiol, president GP PPC
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00125/11

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP SOC

Reg. 52826 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.03.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, formula la pregunta següent 
al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

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

ció amb la situació política actual?

Palau del Parlament, 3 de març de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00126/11

ANUNCI: JOSEP LLUÍS FRANCO RABELL, DEL GP CSP

Reg. 52996 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.03.2017

A la Mesa del Parlament
Josep Lluís Franco Rabell, president del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que 

es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, for-
mula la pregunta següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta 
oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és l’opinió del president de la Generalitat en relació a l’actual situació 

política?

Palau del Parlament, 6 de març de 2017
Josep Lluís Franco Rabell, president GP CSP

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
317-00127/11

ANUNCI: JORDI TURULL I NEGRE, DEL GP JS

Reg. 53002 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.03.2017

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, formula la pregunta 
següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Quina és l’opinió del Molt Honorable President en relació als darrers esdeve-
niments de l’actualitat política?

Palau del Parlament, 6 de març de 2017
Jordi Turull i Negre, president GP JS

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures de Diplocat per a adaptar-se a la sentència del Tribunal 
Constitucional sobre la Llei 16/2014, d’acció exterior i de relacions 
amb la Unió Europea
311-00679/11

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP C’S

Reg. 52509 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 03.03.2017

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència
Susana Beltrán García, 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.

La sentència del Tribunal Constitucional de 22 de desembre de 2016 sobre la llei 
catalana d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea 16/2014 declara nuls els 
apartats i, j, k, l que fan referència a la «Diplomàcia pública de Catalunya», «Diplo-
màcia cultural de Catalunya», «Diplomàcia econòmica de Catalunya», «Diplomàcia 
esportiva de Catalunya» així com l’expressió «Diplomàcia Pública de Catalunya» 
que rubrica el Capítol I del títol IV. Així mateix declara nul l’article 38 segons el qual 
el Govern ha de fomentar la creació d’una estructura d’espais de diàleg adequats per 
a permetre la participació de la societat civil en la diplomàcia pública de Catalunya.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern sobre les mesures concretes que Diplocat 

està duent a terme per adaptar-se a aquesta sentència del Tribunal Constitucional?

Palau del Parlament, 1 de març de 2017
Susana Beltrán García, diputada del GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’informe 
«The EU Regional Competitiveness Index 2016»
311-00680/11

ANUNCI: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 52785 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 

06.03.2017

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
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Según el informe «The EU Regional Competitiveness Index 2016», elaborado 
por la Comisión Europea y presentado en Bruselas el pasado 27 de febrero, Cataluña 
pierde posiciones en numerosos indicadores de referencia.

– ¿Tenía el Govern de la Generalitat conocimiento de dicho informe?

Palacio del Parlamento, 2 de marzo de 2017
Laura Vílchez Sánchez, diputada del GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
accions previstes per a revertir la situació que presenta l’informe 
«The EU Regional Competitiveness Index 2016»
311-00681/11

ANUNCI: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 52786 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 

06.03.2017

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
Según el informe «The EU Regional Competitiveness Index 2016», elaborado 

por la Comisión Europea y presentado en Bruselas el pasado 27 de febrero, Cataluña 
pierde posiciones en numerosos indicadores de referencia.

– ¿Qué acciones piensa llevar a cabo el Govern para revertir esta situación?

Palacio del Parlamento, 2 de marzo de 2017
Laura Vílchez Sánchez, diputada del GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’opinió 
que té el Departament d’Empresa i Coneixement de l’informe «The EU 
Regional Competitiveness Index 2016»
311-00682/11

ANUNCI: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 52787 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 

06.03.2017

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
Según el informe «The EU Regional Competitiveness Index 2016», elaborado 

por la Comisión Europea y presentado en Bruselas el pasado 27 de febrero, Cataluña 
pierde posiciones en numerosos indicadores de referencia.

– ¿Qué opinión le merece el mencionado informe al Departament d’Empresa i 
Coneixement?

Palacio del Parlamento, 2 de marzo de 2017
Laura Vílchez Sánchez, diputada del GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
accions relatives a la formació professional i continuada per a les 
empreses
311-00683/11

ANUNCI: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 52788 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 

06.03.2017

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
Según el informe «The EU Regional Competitiveness Index 2016», elaborado 

por la Comisión Europea y presentado en Bruselas el pasado 27 de febrero, Cataluña 
pierde posiciones en numerosos indicadores de referencia.

– ¿Qué valoración hace el Govern de las acciones sobre formación profesional y 
continua para las empresas catalanas?

Palacio del Parlamento, 2 de marzo de 2017
Laura Vílchez Sánchez, diputada del GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
intenció de reunir-se amb la patronal per a analitzar i valorar les 
dades de l’informe «The EU Regional Competitiveness Index 2016»
311-00684/11

ANUNCI: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 52789 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 

06.03.2017

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
Según el informe «The EU Regional Competitiveness Index 2016», elaborado 

por la Comisión Europea y presentado en Bruselas el pasado 27 de febrero, Cataluña 
pierde posiciones en numerosos indicadores de referencia.

– ¿Se ha reunido o piensa reunirse el Departament d’Empresa i Coneixement con 
representantes de la patronal catalana para analizar y valorar los datos que aparecen 
en este informe? En caso afirmativo, ¿cuándo? ¿qué resultados se han obtenido o se 
piensa obtener? En caso negativo, ¿por qué no?

Palacio del Parlamento, 2 de marzo de 2017
Laura Vílchez Sánchez, diputada del GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si 
s’ha reunit amb els sindicats per a analitzar i valorar les dades de 
l’informe «The EU Regional Competitiveness Index 2016»
311-00685/11

ANUNCI: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 52790 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 

06.03.2017

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
Según el informe «The EU Regional Competitiveness Index 2016», elaborado 

por la Comisión Europea y presentado en Bruselas el pasado 27 de febrero, Cataluña 
pierde posiciones en numerosos indicadores de referencia.

– ¿Se ha reunido el Departament d’Empresa i Coneixement con una represen-
tación de los sindicatos catalanes para analizar y valorar los datos que aparecen en 
este informe? En caso afirmativo, ¿cuándo? ¿qué resultados se han obtenido o se 
piensa obtener? En caso negativo, ¿por qué no?

Palacio del Parlamento, 2 de marzo de 2017
Laura Vílchez Sánchez, diputada del GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’arribada a algun acord amb el Govern d’Espanya o altres 
administracions en matèria d’innovació
311-00686/11

ANUNCI: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 52791 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 

06.03.2017

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
Según el informe «The EU Regional Competitiveness Index 2016», elaborado 

por la Comisión Europea y presentado en Bruselas el pasado 27 de febrero, Cataluña 
pierde posiciones en numerosos indicadores de referencia.

– ¿Se ha llegado a algún acuerdo en materia de innovación con el Gobierno de 
España u otras administraciones públicas? En caso afirmativo, ¿qué resultados se 
han obtenido o se piensa obtener? En caso negativo, ¿por qué no?

Palacio del Parlamento, 2 de marzo de 2017
Laura Vílchez Sánchez, diputada del GP Cs
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3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assistència de la 
consellera de Treball, Afers Socials i Famílies a la constitució de la 
Comissió per a l’Anàlisi de la Situació del Sistema de la Dependència
314-08180/11

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP C’S

Reg. 52412 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlamento
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– El día 23 de febrero se constituyó la Comisión para el Análisis de la Situación 

del Sistema de la Dependencia, creada por el Estado y las Comunidades Autónomas 
cuyas conclusiones servirán para revisarlo en profundidad y ponerlo al día ante los 
retos a afrontar en los próximos años. En relación con dicha reunión. En relación 
con lo anteriormente expuesto, ¿Asistió personalmente la Honorable Consellera de 
Treball, Afers Socials i Families Dolors Bassa a dicha sesión constitutiva?

Palacio del Parlamento, 28 de febrero de 2017 
Noemí de la Calle Sifré, diputada del GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assistència d’algun 
càrrec del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a la 
constitució de la Comissió per a l’Anàlisi de la Situació del Sistema 
de la Dependència
314-08181/11

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP C’S

Reg. 52413 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlamento
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– El día 23 de febrero se constituyó la Comisión para el Análisis de la Situación 

del Sistema de la Dependencia, creada por el Estado y las Comunidades Autónomas 
cuyas conclusiones servirán para revisarlo en profundidad y ponerlo al día ante los 
retos a afrontar en los próximos años. En relación con dicha reunión. En relación 
con lo anteriormente expuesto y en caso de que no hubiese asistido personalmente 
la Honorable Consellera de Treball, Afers Socials i Families Dolors Bassa, ¿Asistió 
algún cargo de dicha Conselleria? En su caso, ¿Quién? y ¿En qué condición?

Palacio del Parlamento, 28 de febrero de 2017 
Noemí de la Calle Sifré, diputada del GP Cs



BOPC 353
10 de març de 2017

3.25.15. Preguntes per escrit 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les propostes 
relatives al sistema de la dependència que va aportar a la constitució 
de la Comissió per a l’Anàlisi de la Situació del Sistema de la 
Dependència
314-08182/11

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP C’S

Reg. 52414 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlamento
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– El día 23 de febrero se constituyó la Comisión para el Análisis de la Situación 

del Sistema de la Dependencia, creada por el Estado y las Comunidades Autónomas 
cuyas conclusiones servirán para revisarlo en profundidad y ponerlo al día ante los 
retos a afrontar en los próximos años. En relación con dicha reunión. En relación 
con lo anteriormente expuesto, ¿Llevó el Govern de la Generalitat de Cataluña pro-
puestas relativas al sistema de la Dependencia? En su caso, ¿Cuáles?

Palacio del Parlamento, 28 de febrero de 2017 
Noemí de la Calle Sifré, diputada del GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost 
destinat al transport públic per carretera el 2011
314-08183/11

FORMULACIÓ: MARINA BRAVO SOBRINO, DEL GP C’S

Reg. 52416 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament
Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– ¿Cuál fue el presupuesto de la Generalitat de Cataluña destinado a transporte 

público por carretera en 2011?

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2017 
Marina Bravo Sobrino, diputada del GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost 
destinat al transport públic per carretera el 2016
314-08184/11

FORMULACIÓ: MARINA BRAVO SOBRINO, DEL GP C’S

Reg. 52417 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament
Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.



BOPC 353
10 de març de 2017

3.25.15. Preguntes per escrit 61 

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– ¿Cuál fue el presupuesto de la Generalitat de Cataluña destinado a transporte 

público por carretera en 2016?

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2017 
Marina Bravo Sobrino, diputada del GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
viatgers en transport públic per carretera de la Generalitat el 2011
314-08185/11

FORMULACIÓ: MARINA BRAVO SOBRINO, DEL GP C’S

Reg. 52418 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament
Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– ¿Cuál fue el número de viajeros en transporte público por carretera de la Ge-

neralitat de Cataluña en 2011?

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2017 
Marina Bravo Sobrino, diputada del GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
viatgers en transport públic per carretera de la Generalitat el 2016
314-08186/11

FORMULACIÓ: MARINA BRAVO SOBRINO, DEL GP C’S

Reg. 52419 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament
Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– ¿Cuál fue el número de viajeros en transporte público por carretera de la Ge-

neralitat de Cataluña en 2016?

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2017 
Marina Bravo Sobrino, diputada del GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’empresa 
adjudicatària del servei d’autobús exprés que connecta Cambrils i 
Tarragona des del 9 de gener de 2017 i el procediment d’adjudicació 
emprat
314-08187/11

FORMULACIÓ: MARINA BRAVO SOBRINO, DEL GP C’S

Reg. 52420 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament
Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
El Departament de Territori i Sostenibilitat va posar en servei, el passat 9 de ge-

ner de 2017, un bus exprés.cat que connecta Cambrils i Tarragona. La nova oferta 
dobla el nombre d’expedicions del corredor, passant de 14 a 27. El nou bus compta, 
a més, amb un servei exprés directe als centres universitaris de la URV –al campus 
universitari i al campus Sescelades–, que circula durant el període lectiu.

– Quina és laempresa adjudicatària de la concessió per a la prestació d’aquest 
servei?

– Quin procediment d’adjudicació s’ha fet servir?

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2017 
Marina Bravo Sobrino, diputada del GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del servei 
que connecta per carretera Cambrils i Tarragona el 2016 i la previsió 
del cost per al 2017
314-08188/11

FORMULACIÓ: MARINA BRAVO SOBRINO, DEL GP C’S

Reg. 52421 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament
Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
El Departament de Territori i Sostenibilitat va posar en servei, el passat 9 de ge-

ner de 2017, un bus exprés.cat que connecta Cambrils i Tarragona. La nova oferta 
dobla el nombre d’expedicions del corredor, passant de 14 a 27. El nou bus compta, 
a més, amb un servei exprés directe als centres universitaris de la URV –al campus 
universitari i al campus Sescelades–, que circularà durant el període lectiu.

– Quin cost va tenir el servei que existia en 2016?
– Quin cost es preveu pel nou servei en 2017?

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2017 
Marina Bravo Sobrino, diputada del GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’empresa 
adjudicatària del servei d’autobús exprés que connecta Barcelona 
amb Alella i Vallromanes des del 7 de novembre de 2016 i el 
procediment d’adjudicació emprat
314-08189/11

FORMULACIÓ: MARINA BRAVO SOBRINO, DEL GP C’S

Reg. 52422 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament
Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Fa quatre mesos, el dilluns 7 de novembre, es va posar en servei un nou bus 

exprés.cat que comunica Barcelona amb Alella (Maresme) i Vallromanes (Vallès 
Oriental). És la 30a línia d’altes prestacions que s’implanta a Catalunya del total de 
42 previstes.

– Quina és laempresa adjudicatària de la concessió per a la prestació d’aquest 
servei?

– Quin procediment d’adjudicació s’ha fet servir?

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2017 
Marina Bravo Sobrino, diputada del GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de noves 
línies d’autobusos d’altes prestacions que s’han adjudicat mitjançant 
una nova licitació
314-08190/11

FORMULACIÓ: MARINA BRAVO SOBRINO, DEL GP C’S

Reg. 52423 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament
Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Fa quatre mesos, el dilluns 7 de novembre, es va posar en servei un nou bus 

exprés.cat que comunica Barcelona amb Alella (Maresme) i Vallromanes (Vallès 
Oriental). És la 30a línia d’altes prestacions que s’implanta a Catalunya del total 
de 42 previstes i que es van començar a implantar el 2012.

– D’aquestes 30 primeres línies concessionades, quantes s’han adjudicat mitjan-
çant una nova licitació?

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2017 
Marina Bravo Sobrino, diputada del GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de noves 
línies d’autobusos d’altes prestacions que s’han adjudicat mitjançant 
una modificació de la concessió existent
314-08191/11

FORMULACIÓ: MARINA BRAVO SOBRINO, DEL GP C’S

Reg. 52424 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament
Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Fa quatre mesos, el dilluns 7 de novembre, es va posar en servei un nou bus 

exprés.cat que comunica Barcelona amb Alella (Maresme) i Vallromanes (Vallès 
Oriental). És la 30a línia d’altes prestacions que s’implanta a Catalunya del total de 
42 previstes i que es van començar a implantar el 2012.

– D’aquestes 30 primeres línies concessionades, quantes s’han adjudicat mitjan-
çant modificació d’una concessió existent?

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2017 
Marina Bravo Sobrino, diputada del GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’empresa 
adjudicatària del servei d’autobús exprés que connecta Girona 
amb Torroella de Montgrí i l’Estartit des del 4 de juliol de 2016 i el 
procediment d’adjudicació emprat
314-08192/11

FORMULACIÓ: MARINA BRAVO SOBRINO, DEL GP C’S

Reg. 52425 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament
Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
El Departament de Territori i Sostenibilitat va posar en servei el passat 4 de ju-

liol de 2016 un nou servei de bus exprés que comunica Girona amb Torroella de 
Montgrí, i que arriba també fins a l’Estartit. El nou trajecte té parades intermèdies 
a Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis, Medinyà, Cervià de Ter, Sant Jordi Desvalls, 
Colomers, Jafre i Verges.

– Quina és laempresa adjudicatària de la concessió per a la prestació d’aquest 
servei?

– Quin procediment d’adjudicació s’ha fet servir?

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2017 
Marina Bravo Sobrino, diputada del GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del servei 
que connecta per carretera Girona amb Torroella de Montgrí i 
l’Estartit el 2015 i el 2016 i la previsió del cost per al 2017
314-08193/11

FORMULACIÓ: MARINA BRAVO SOBRINO, DEL GP C’S

Reg. 52426 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament
Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
El Departament de Territori i Sostenibilitat va posar en servei el passat 4 de ju-

liol de 2016 un nou servei de bus exprés que comunica Girona amb Torroella de 
Montgrí, i que arriba també fins a l’Estartit. El nou trajecte té parades intermèdies 
a Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis, Medinyà, Cervià de Ter, Sant Jordi Desvalls, 
Colomers, Jafre i Verges.

– Quin cost va tenir el servei que existia en 2015?
– Quin cost va tenir en 2016 (mig any amb el servei anterior i mig any amb el 

nou servei)?
– Quin cost es preveu pel nou servei en 2017?

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2017 
Marina Bravo Sobrino, diputada del GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
viatgers del servei que connectava Girona amb Torroella de Montgrí i 
l’Estartit el 2015 i el 2016 i la previsió per al 2017
314-08194/11

FORMULACIÓ: MARINA BRAVO SOBRINO, DEL GP C’S

Reg. 52427 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament
Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
El Departament de Territori i Sostenibilitat va posar en servei el passat 4 de ju-

liol de 2016 un nou servei de bus exprés que comunica Girona amb Torroella de 
Montgrí, i que arriba també fins a l’Estartit. El nou trajecte té parades intermèdies 
a Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis, Medinyà, Cervià de Ter, Sant Jordi Desvalls, 
Colomers, Jafre i Verges.

– Quants viatgers va tenir el servei que existia en 2015?
– Quants viatges va tenir aquest mateix corredor en 2016 (mig any amb el servei 

anterior i mig any amb el nou servei)? Quants viatgers es preveuen pel nou servei en  
2017?

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2017 
Marina Bravo Sobrino
Diputada del GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de trams 
de concentració d’accidents que hi ha a les carreteres en data del 
gener del 2017
314-08195/11

FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP C’S

Reg. 52428 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlamento
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do 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 relación a la siniestralidad en carretera en la comunidad catalana: 
– ¿Cuántos puntos negros (TCA) existen en las carreteras catalanas a fecha de 

enero 2017?

Palacio del Parlamento, 27 de febrero de 2017 
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de trams 
de concentració d’accidents degudament senyalitzats que hi ha a les 
carreteres en data del gener del 2017
314-08196/11

FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP C’S

Reg. 52429 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlamento
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do 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 relación a la siniestralidad en carretera en la comunidad catalana: 
– ¿Cuántos puntos negros (TCA) están debidamente señalizados como tal en las 

carreteras catalanas a fecha de enero 2017?

Palacio del Parlamento, 27 de febrero de 2017 
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’accidents lleus que han tingut lloc a les carreteres el 2015 i el 2016
314-08197/11

FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP C’S

Reg. 52430 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlamento
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
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En relación a la siniestralidad en carretera en la comunidad catalana: 
– ¿Qué cantidad de accidentes leves han ocurrido en las carreteras catalanas en 

los años 2015 y 2016?

Palacio del Parlamento, 27 de febrero de 2017 
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’accidents greus que han tingut lloc a les carreteres el 2015 i el 2016
314-08198/11

FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP C’S

Reg. 52431 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlamento
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do 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 relación a la siniestralidad en carretera en la comunidad catalana: 
– ¿Qué cantidad de accidentes graves han ocurrido en las carreteras catalanas en 

los años 2015 y 2016?

Palacio del Parlamento, 27 de febrero de 2017 
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris del 
Servei Català de Trànsit per a determinar un tram de concentració 
d’accidents en una carretera
314-08199/11

FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP C’S

Reg. 52432 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlamento
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do 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 relación a la siniestralidad en carretera en la comunidad catalana: 
– ¿Qué criterios sigue Trànsit para determinar un punto negro (TCA)?

Palacio del Parlamento, 27 de febrero de 2017 
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els trams de carreteres 
que han tingut el nombre més gran d’accidents el 2015 i el 2016
314-08200/11

FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP C’S

Reg. 52433 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlamento
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do 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 relación a la siniestralidad en carretera en la comunidad catalana: 
– ¿Qué tramos de las diferentes carreteras catalanas concentran el mayor núme-

ro de accidentes en los años 2015 y 2016? (Detallar número de accidentes en cada 
una de ellos.)

Palacio del Parlamento, 27 de febrero de 2017 
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’accidents en carretera causats per l’alcoholèmia el 2015 i el 2016
314-08201/11

FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP C’S

Reg. 52434 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlamento
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do 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 relación a la siniestralidad en carretera en la comunidad catalana: 
– ¿Qué cantidad de accidentes fueron causados por alcoholemia en 2015 y 2016?

Palacio del Parlamento, 27 de febrero de 2017 
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents 
en carretera causats pel consum de drogues el 2015 i el 2016
314-08202/11

FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP C’S

Reg. 52435 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlamento
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do 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 relación a la siniestralidad en carretera en la comunidad catalana: 
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– ¿Qué cantidad de accidentes fueron causados por consumo de drogas en 2015 
y 2016?

Palacio del Parlamento, 27 de febrero de 2017 
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents 
en carretera causats per circular a alta velocitat el 2015 i el 2016
314-08203/11

FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP C’S

Reg. 52436 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlamento
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do 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 relación a la siniestralidad en carretera en la comunidad catalana: 
– ¿Qué cantidad de accidentes fueron causados por la alta velocidad en 2015 y 

2016?

Palacio del Parlamento, 27 de febrero de 2017 
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents 
en carretera causats per distraccions el 2015 i el 2016
314-08204/11

FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP C’S

Reg. 52437 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlamento
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do 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 relación a la siniestralidad en carretera en la comunidad catalana: 
– ¿Qué cantidad de accidentes fueron causados por distracciones en 2015 y 2016?

Palacio del Parlamento, 27 de febrero de 2017 
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’accidents en carretera en què algun dels ocupants del vehicle no 
portava el cinturó de seguretat el 2015 i el 2016
314-08205/11

FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP C’S

Reg. 52438 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlamento
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do 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 relación a la siniestralidad en carretera en la comunidad catalana: 
– ¿En cuántos accidentes alguno de los pasajeros no tenía puesto el cinturón de 

seguridad en 2015 y 2016?

Palacio del Parlamento, 27 de febrero de 2017 
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions de fer 
alguna campanya de conscienciació relacionada amb la seguretat en 
els desplaçaments per a l’estiu del 2017
314-08206/11

FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP C’S

Reg. 52439 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlamento
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do 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 relación a la siniestralidad en carretera en la comunidad catalana: 
– ¿Existirá alguna campaña de concienciación hacia la seguridad en los despla-

zamientos de los catalanes de cara al verano de 2017?

Palacio del Parlamento, 27 de febrero de 2017 
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sancions per excés de velocitat que s’han tramitat el 2015 i el 2016  
i la recaptació obtinguda
314-08207/11

FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP C’S

Reg. 52440 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlamento
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
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Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En relación a la siniestralidad en carretera en la comunidad catalana: 
– ¿Qué cantidad de sanciones se han tramitado por exceso de velocidad en el año 

2015 y 2016?
– ¿Qué cantidad se ha recaudado por sanciones por exceso de velocidad en el 

año 2015 y 2016?

Palacio del Parlamento, 27 de febrero de 2017 
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sancions per infraccions de trànsit diferents de l’excés de velocitat 
que s’han tramitat el 2015 i el 2016 i la recaptació obtinguda
314-08208/11

FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP C’S

Reg. 52441 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlamento
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do 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 relación a la siniestralidad en carretera en la comunidad catalana: 
– ¿Qué cantidad de sanciones de tráfico se han tramitado por infracciones de trá-

fico excluyendo el exceso de velocidad en los años 2015 y 2016?
– ¿Qué cantidad se ha recaudado por sanciones de tráfico excluyendo el exceso 

de velocidad en los años 2015 y 2016?

Palacio del Parlamento, 27 de febrero de 2017 
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat 
recaptada pel cobrament de taxes pels atestats d’accidents en 
cadascun dels cossos de seguretat
314-08209/11

FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP C’S

Reg. 52442 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlamento
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do 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 relación a la siniestralidad en carretera en la comunidad catalana: 
– ¿Qué cantidad se ha recaudado por el cobro de tasas por la obtención de los 

atestados policiales de accidentes en cada uno de los cuerpos de seguridad de Ca-
taluña?

Palacio del Parlamento, 27 de febrero de 2017 
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els membres del 
Govern que van acompanyar l’exconseller Francesc Homs davant el 
Tribunal Suprem el 19 de setembre de 2016
314-08210/11

FORMULACIÓ: ANDREA LEVY SOLER, DEL GP PPC

Reg. 52447 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament
Andrea Levy Soler, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

El passat 19 de setembre de 2016 diversos membres del Govern van acompanyar 
a l’exconseller Francesc Homs davant el Tribunal Suprem, interessa saber a aquesta 
diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quins membres del Govern hi van anar?
– Quina va ser l’agenda pública dels consellers durant aquest viatge?
– Quines persones, altres membres del Govern o personal al servei de la Ge-

neralitat, han acompanyat als consellers en aquest viatge? Indicar els càrrecs dels 
acompanyants i els motius, en cada cas, que han justificat el seu desplaçament en 
el viatge.

– Han acompanyat periodistes als consellers en el viatge? En cas afirmatiu, 
quants periodistes els han acompanyat, a quins mitjans hi treballen i qui ha assumit 
el cost del viatge dels periodistes? En el cas que la Generalitat hagi assumit el cost 
del viatge, quin ha estat el cost total del desplaçament dels periodistes? Desglossar 
per conceptes.

– Quin ha estat el cost total del viatge dels consellers i dels seus acompanyants 
en concepte de desplaçament? Indicar les característiques del viatge.

– Quin ha estat el cost total del viatge dels consellers i dels seus acompanyants 
en concepte de pernoctació? Indicar les característiques dels establiments hotelers en 
els que s’han allotjat.

– Quin ha estat el cost total del viatge del conseller i dels seus acompanyants en 
concepte de manutenció?

– Quin ha estat el cost total del viatge dels membres del Govern i dels seus acom-
panyants en concepte de transport per als desplaçaments? Indicar les característi-
ques del viatge.

– Ha rebut o rebrà el conseller, la resta de membres del Govern o personal al 
serveis de l’administració que hi van assistir algun tipus de dieta o compensació? 
En cas afirmatiu, quines persones la rebran i quin serà l’import individualitzat de la 
dieta o compensació.

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2017 
Andrea Levy Soler, diputada GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els membres del 
Govern que van donar suport a l’exconseller Francesc Homs a Madrid 
el 22 de novembre de 2016
314-08211/11

FORMULACIÓ: ANDREA LEVY SOLER, DEL GP PPC

Reg. 52448 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament
Andrea Levy Soler, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

El passat 22 de novembre de 2016 diversos membres del Govern van anar a Ma-
drid a donar suport a l’exconseller Francesc Homs, interessa saber a aquesta diputa-
da i al seu grup parlamentari: 

– Quins membres del Govern hi van anar?
– Quina va ser l’agenda pública dels consellers durant aquest viatge?
– Quines persones, altres membres del Govern o personal al servei de la Ge-

neralitat, han acompanyat als consellers en aquest viatge? Indicar els càrrecs dels 
acompanyants i els motius, en cada cas, que han justificat el seu desplaçament en 
el viatge.

– Han acompanyat periodistes als consellers en el viatge? En cas afirmatiu, 
quants periodistes els han acompanyat, a quins mitjans hi treballen i qui ha assumit 
el cost del viatge dels periodistes? En el cas que la Generalitat hagi assumit el cost 
del viatge, quin ha estat el cost total del desplaçament dels periodistes? Desglossar 
per conceptes.

– Quin ha estat el cost total del viatge dels consellers i dels seus acompanyants 
en concepte de desplaçament? Indicar les característiques del viatge.

– Quin ha estat el cost total del viatge dels consellers i dels seus acompanyants 
en concepte de pernoctació? Indicar les característiques dels establiments hotelers en 
els que s’han allotjat.

– Quin ha estat el cost total del viatge del conseller i dels seus acompanyants en 
concepte de manutenció?

– Quin ha estat el cost total del viatge dels membres del Govern i dels seus acom-
panyants en concepte de transport per als desplaçaments? Indicar les característi-
ques del viatge.

– Ha rebut o rebrà el conseller, la resta de membres del Govern o personal al 
serveis de l’administració que hi van assistir algun tipus de dieta o compensació? 
En cas afirmatiu, quines persones la rebran i quin serà l’import individualitzat de la 
dieta o compensació.

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2017 
Andrea Levy Soler, diputada GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els membres del 
Govern que van acompanyar l’exconseller Francesc Homs davant el 
Tribunal Suprem el 27 de febrer de 2017
314-08212/11

FORMULACIÓ: ANDREA LEVY SOLER, DEL GP PPC

Reg. 52449 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament
Andrea Levy Soler, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

El passat 27 de febrer de 2017 diversos membres del Govern van acompanyar 
al exconseller Francesc Homs davant el Tribunal Suprem, interessa saber a aquesta 
diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quins membres del Govern hi van anar?
– Quina va ser l’agenda pública dels consellers durant aquest viatge?
– Quines persones, altres membres del Govern o personal al servei de la Ge-

neralitat, han acompanyat als consellers en aquest viatge? Indicar els càrrecs dels 
acompanyants i els motius, en cada cas, que han justificat el seu desplaçament en 
el viatge.

– Han acompanyat periodistes als consellers en el viatge? En cas afirmatiu, 
quants periodistes els han acompanyat, a quins mitjans hi treballen i qui ha assumit 
el cost del viatge dels periodistes? En el cas que la Generalitat hagi assumit el cost 
del viatge, quin ha estat el cost total del desplaçament dels periodistes? Desglossar 
per conceptes.

– Quin ha estat el cost total del viatge dels consellers i dels seus acompanyants 
en concepte de desplaçament? Indicar les característiques del viatge.

– Quin ha estat el cost total del viatge dels consellers i dels seus acompanyants 
en concepte de pernoctació? Indicar les característiques dels establiments hotelers en 
els que s’han allotjat.

– Quin ha estat el cost total del viatge del conseller i dels seus acompanyants en 
concepte de manutenció?

– Quin ha estat el cost total del viatge dels membres del Govern i dels seus acom-
panyants en concepte de transport per als desplaçaments? Indicar les característi-
ques del viatge.

– Ha rebut o rebrà el conseller, la resta de membres del Govern o personal al 
serveis de l’administració que hi van assistir algun tipus de dieta o compensació? 
En cas afirmatiu, quines persones la rebran i quin serà l’import individualitzat de la 
dieta o compensació.

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2017 
Andrea Levy Soler, diputada GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
de funcionaris del Centre Penitenciari Mas d’Enric, del Catllar 
(Tarragonès)
314-08213/11

FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP C’S

Reg. 52471 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– A data d’avui, quants funcionaris hi ha en plantilla al centre penitenciari de 

Mas d’Enric?

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2017 
Lorena Roldán Suárez, diputada del GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
funcionaris interins del Centre Penitenciari Mas d’Enric, del Catllar 
(Tarragonès)
314-08214/11

FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP C’S

Reg. 52472 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Del total de funcionaris que hi ha en plantilla al centre penitenciari de Mas 

d’Enric, quants són interins?

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2017 
Lorena Roldán Suárez, diputada del GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
de funcionaris del Centre Penitenciari Mas d’Enric, del Catllar 
(Tarragonès), que fan funcions de vigilància
314-08215/11

FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP C’S

Reg. 52473 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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– Del total de funcionaris que hi ha en plantilla al centre penitenciari de Mas 
d’Enric, quants es dediquen a funcions de vigilància?

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2017 
Lorena Roldán Suárez, diputada del GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio de 
funcionaris del Centre Penitenciari Mas d’Enric, del Catllar 
(Tarragonès), que fan funcions de vigilància
314-08216/11

FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP C’S

Reg. 52474 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– A data d’avui, quina és la ràtio de funcionaris amb funcions de vigilància al 

centre penitenciari de Mas d’Enric?

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2017 
Lorena Roldán Suárez, diputada del GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’interns 
del Centre Penitenciari Mas d’Enric, del Catllar (Tarragonès)
314-08217/11

FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP C’S

Reg. 52475 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– A data d’avui, quants interns hi ha al centre penitenciari Mas d’Enric? Es prega 

indicar el nombre i el percentatge en funció de la capacitat del centre.

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2017 
Lorena Roldán Suárez, diputada del GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per 
a decidir els centres penitenciaris inclosos en el Pla de xoc per a 
millorar les infraestructures penitenciàries
314-08218/11

FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP C’S

Reg. 52476 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins criteris ha seguit el departament de Justícia a l’hora de decidir quins 

centres penitenciaris s’havien d’incloure en el Pla de Xoc per la millora d’infra-
estructures penitenciàries?

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2017 
Lorena Roldán Suárez, diputada del GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les alertes 
de l’Agència de Salut Pública de Catalunya amb relació a la 
comercialització de la fulla seca d’estèvia
314-08219/11

FORMULACIÓ: MIREIA BOYA E BUSQUET, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CUP-CC

Reg. 52485 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord 
amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten 
la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

A l’Agència de Salut Pública de Catalunya: 
Arran de les actuacions dutes a terme per l’ASPAC en contra de la comercialitza-

ció de la fulla seca de Stèvia rebaudiana Bertoni els adrecem les següents preguntes: 
1. Per què l’ASPCAT no ha valorat la prova de consum aportada al novembre 

del 2016 per l’Empresa Pàmies Hortícoles, SL, productora i distribuïdora de Stèvia? 
Expedient amb referència d’entrada al Registre del Departament de Salut - Regió 
Sanitària a Lleida amb el número 0710E/8323/2016.

2. Per què l’ASPCAT fonamenta les alertes alimentàries que emet, pel consum de 
la Stèvia, en la resolució 196/2000 de la Comissió Europea, quan hauria de saber des 
del 14 d’abril del 2011, que aquesta resolució només és vinculant pel sol·licitant de la 
petició que es resol? Sentència del Tribunal Superior Europeu de Justícia de 14 d’abril 
del 2011.

3. Per què incompleix l’ASPCAT, no volent comprovar la prova documental 
aportada de consum, el mandat del Tribunal Superior Europeu de Justícia de 14 
d’abril del 2011, que estableix que: «Les autoritats sanitàries de cada Estat membre, 
hauran de revisar, si un producte comercialitzat al seu territori, amb caracterís-
tiques que semblen correspondre al que ha estat objecte de decisió per la Comissió, 
constitueix o no, aliment nou conforme al reglament 258/97?
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4. Per què l’ASPCAT, amb competències plenes del Departament de Salut, en 
comptes de seguir perseguint la comercialització en fulla de la Stèvia no assumeix 
les conclusions del procés judicial en els tribunals de Baviera de 26 de setembre de 
2011 sobre el tema de la Stèvia, on es dictamina que la Stèvia en fulla ha de tenir la 
consideració d’aliment tradicional i ordena a les autoritats sanitàries del Estat Lliure 
de Baviera a no emetre cap més alerta sanitària sobre el consum de Stevia?

Palau del Parlament, 1 de març de 2017 
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Eulàlia Reguant i Cura, portaveu adjunta 

GP CUP-CC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’auditoria feta 
als centres penitenciaris i a llurs departaments especials de règim 
tancat
314-08220/11

FORMULACIÓ: JOAN GINER MIGUÉLEZ, DEL GP CSP

Reg. 52503 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Giner Miguélez, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
En referència als Centres Penitenciaris Catalans: 
El gener de 2016 el Sr. Amand Calderó, director general de Serveis Penitenciaris, 

va sol·licitar una auditoria interna sobre els Règim d’Aïllament dels Departaments 
Especials de Règim Tancat (DERT).

Desprès de conèixer alguns dels casos d’autòlisis produïts als centres peniten-
ciaris catalans quan es trobaven en règim d’aïllament tancat i a les continues de-
nuncies per part de diferents col·lectius, s’ha reobert el debat sobre les possibles 
deficiències d’aquest sistema d’aïllament penitenciari i arriba al Parlament, en con-
cret al Grup de Treball sobre el Règim d’Aïllament els Departaments Especials de 
Règim Tancat.

Per poder conèixer l’estat actual del servei penitenciari es sol·licita l’auditoria 
realitzada als centres penitenciaris durant aquesta legislatura, i en especial, l’audito-
ria realitzada als departaments especials de regim tancat.

Palau del Parlament, 1 de març de 2017 
Joan Giner Miguélez, diputat GP CSP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de 
Diplocat per a adaptar-se a la sentència del Tribunal Constitucional 
sobre la Llei 16/2014, d’acció exterior i de relacions amb la Unió 
Europea, pel que fa als articles anul·lats referents a la diplomàcia
314-08221/11

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP C’S

Reg. 52508 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament
Susana Beltrán García, 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.

La sentència del Tribunal Constitucional de 22 de desembre de 2016 sobre la llei 
catalana d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea 16/2014 declara nuls els 
apartats i, j, k, l que fan referència a la «Diplomàcia pública de Catalunya», «Diplo-
màcia cultural de Catalunya», «Diplomàcia econòmica de Catalunya», «Diplomàcia 
esportiva de Catalunya» així com l’expressió «Diplomàcia Pública de Catalunya» 
que rubrica el Capítol I del títol IV. Així mateix declara nul l’article 38 segons el qual 
el Govern ha de fomentar la creació d’una estructura d’espais de diàleg adequats per 
a permetre la participació de la societat civil en la diplomàcia pública de Catalunya.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines són les mesures concretes que Diplocat està duent a terme per adap-

tar-se al previst en la sentència del Tribunal Constitucional pel que fa als articles 
anul·lats de la Llei catalana d’acció exterior que fan referència a la diplomàcia?

Palau del Parlament, 1 de març de 2017 
Susana Beltrán García, diputada del GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
fomentar una educació basada en la diversitat sexual i de gènere
314-08222/11

FORMULACIÓ: GEMMA LIENAS MASSOT, DEL GP CSP

Reg. 52512 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament
Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya Sí 

que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Des del 27 de febrer de 2017 un autobús de la plataforma Hazte Oír ha començat 

a recórrer diferents ciutats de l’Estat amb el missatge transfob «Els nens tenen pe-
nis. Les nenes tenen vulva. Que no t’enganyin. Si neixes home, ets home. Si neixes 
dona, seguiràs sent-ho». La primera ciutat visitada per l’autobús ha estat Madrid, 
però en els pròxims dies aquest té previst de recórrer altres ciutats com ara Valèn-
cia, Barcelona,   Saragossa, Pamplona,   Sant Sebastià o Bilbao. El seu objectiu és pro-
testar contra les lleis de lluita contra la LGTBIfòbia vigents en diferents comunitats 
autònomes.

Aquesta campanya, que no és la primera acció del grup Hazte Oír que conté 
missatges d’aquest tipus, suposa un greu atemptat contra les persones LGTBI, i molt 
especialment contra el nostre sistema educatiu, i en relació a les víctimes menors 
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d’edat atesa la necessitat de garantir la seva igualtat i no discriminació per la seva 
especial vulnerabilitat a causa de la seva orientació sexual i identitat de gènere.

En el cas concret de Catalunya, aquesta campanya vulnera la Llei 11/2014, del 
10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i in-
tersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

– Quines mesures pensa prendre el Govern per tal de fomentar una educació ba-
sada en la diversitat sexual i de gènere i que no imposi models d’opressió de gènere 
binaris com els que fomenta aquesta campanya?

Palau del Parlament, 1 de març de 2017 
Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que es faci 
una campanya transfòbica en l’espai públic
314-08223/11

FORMULACIÓ: GEMMA LIENAS MASSOT, DEL GP CSP

Reg. 52513 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament
Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya Sí 

que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Des del 27 de febrer de 2017 un autobús de la plataforma Hazte Oír ha començat 

a recórrer diferents ciutats de l’Estat amb el missatge transfob «Els nens tenen pe-
nis. Les nenes tenen vulva. Que no t’enganyin. Si neixes home, ets home. Si neixes 
dona, seguiràs sent-ho». La primera ciutat visitada per l’autobús ha estat Madrid, 
però en els pròxims dies aquest té previst de recórrer altres ciutats com ara Valèn-
cia, Barcelona,   Saragossa, Pamplona,   Sant Sebastià o Bilbao. El seu objectiu és pro-
testar contra les lleis de lluita contra la LGTBIfòbia vigents en diferents comunitats 
autònomes.

Aquesta campanya, que no és la primera acció del grup Hazte Oír que conté 
missatges d’aquest tipus, suposa un greu atemptat contra les persones LGTBI, i molt 
especialment contra el nostre sistema educatiu, i en relació a les víctimes menors 
d’edat atesa la necessitat de garantir la seva igualtat i no discriminació per la seva 
especial vulnerabilitat a causa de la seva orientació sexual i identitat de gènere.

En el cas concret de Catalunya, aquesta campanya vulnera la Llei 11/2014, del 
10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i in-
tersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

– Quina opinió li mereix al Govern que en el nostre espai públic es dugui a terme 
una campanya transfòbica?

Palau del Parlament, 1 de març de 2017 
Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta GP CSP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adopció de mesures 
polítiques o legals per a impedir accions d’incitació a l’odi i a la 
discriminació
314-08224/11

FORMULACIÓ: GEMMA LIENAS MASSOT, DEL GP CSP

Reg. 52514 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament
Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya Sí 

que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Des del 27 de febrer de 2017 un autobús de la plataforma Hazte Oír ha començat 

a recórrer diferents ciutats de l’Estat amb el missatge transfob «Els nens tenen pe-
nis. Les nenes tenen vulva. Que no t’enganyin. Si neixes home, ets home. Si neixes 
dona, seguiràs sent-ho». La primera ciutat visitada per l’autobús ha estat Madrid, 
però en els pròxims dies aquest té previst de recórrer altres ciutats com ara Valèn-
cia, Barcelona,   Saragossa, Pamplona,   Sant Sebastià o Bilbao. El seu objectiu és pro-
testar contra les lleis de lluita contra la LGTBIfòbia vigents en diferents comunitats 
autònomes.

Aquesta campanya, que no és la primera acció del grup Hazte Oír que conté 
missatges d’aquest tipus, suposa un greu atemptat contra les persones LGTBI, i molt 
especialment contra el nostre sistema educatiu, i en relació a les víctimes menors 
d’edat atesa la necessitat de garantir la seva igualtat i no discriminació per la seva 
especial vulnerabilitat a causa de la seva orientació sexual i identitat de gènere.

En el cas concret de Catalunya, aquesta campanya vulnera la Llei 11/2014, del 
10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i in-
tersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

– Pensa el Govern adoptar algun tipus de mesures, polítiques o legals, per impe-
dir aquesta classe d’accions d’incitació a l’odi i a la discriminació amb un caràcter 
clarament humiliant?

Palau del Parlament, 1 de març de 2017 
Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si actuacions com 
les de la plataforma Hazte Oír ajuden a la prevenció dels delictes 
d’odi per raons d’orientació sexual o d’identitat de gènere
314-08225/11

FORMULACIÓ: GEMMA LIENAS MASSOT, DEL GP CSP

Reg. 52515 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament
Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya Sí 

que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Des del 27 de febrer de 2017 un autobús de la plataforma Hazte Oír ha començat 

a recórrer diferents ciutats de l’Estat amb el missatge transfob «Els nens tenen pe-

Fascicle tercer
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nis. Les nenes tenen vulva. Que no t’enganyin. Si neixes home, ets home. Si neixes 
dona, seguiràs sent-ho». La primera ciutat visitada per l’autobús ha estat Madrid, 
però en els pròxims dies aquest té previst de recórrer altres ciutats com ara Valèn-
cia, Barcelona,   Saragossa, Pamplona,   Sant Sebastià o Bilbao. El seu objectiu és pro-
testar contra les lleis de lluita contra la LGTBIfòbia vigents en diferents comunitats 
autònomes.

Aquesta campanya, que no és la primera acció del grup Hazte Oír que conté 
missatges d’aquest tipus, suposa un greu atemptat contra les persones LGTBI, i molt 
especialment contra el nostre sistema educatiu, i en relació a les víctimes menors 
d’edat atesa la necessitat de garantir la seva igualtat i no discriminació per la seva 
especial vulnerabilitat a causa de la seva orientació sexual i identitat de gènere.

En el cas concret de Catalunya, aquesta campanya vulnera la Llei 11/2014, del 
10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i in-
tersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

– Tenint en compte el compromís que el Govern diu tenir contra els delictes 
d’odi, creu el Govern que actuacions com aquestes ajuden a la prevenció dels delic-
tes d’odi per raons d’orientació sexual o identitat de gènere?

Palau del Parlament, 1 de març de 2017 
Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes amb relació a la incitació a l’odi de les campanyes de la 
plataforma Hazte Oír contra les persones del col·lectiu LGTBI
314-08226/11

FORMULACIÓ: GEMMA LIENAS MASSOT, DEL GP CSP

Reg. 52516 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament
Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya Sí 

que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Des del 27 de febrer de 2017 un autobús de la plataforma Hazte Oír ha començat 

a recórrer diferents ciutats de l’Estat amb el missatge transfob «Els nens tenen pe-
nis. Les nenes tenen vulva. Que no t’enganyin. Si neixes home, ets home. Si neixes 
dona, seguiràs sent-ho». La primera ciutat visitada per l’autobús ha estat Madrid, 
però en els pròxims dies aquest té previst de recórrer altres ciutats com ara Valèn-
cia, Barcelona,   Saragossa, Pamplona,   Sant Sebastià o Bilbao. El seu objectiu és pro-
testar contra les lleis de lluita contra la LGTBIfòbia vigents en diferents comunitats 
autònomes.

Aquesta campanya, que no és la primera acció del grup Hazte Oír que conté 
missatges d’aquest tipus, suposa un greu atemptat contra les persones LGTBI, i molt 
especialment contra el nostre sistema educatiu, i en relació a les víctimes menors 
d’edat atesa la necessitat de garantir la seva igualtat i no discriminació per la seva 
especial vulnerabilitat a causa de la seva orientació sexual i identitat de gènere.

En el cas concret de Catalunya, aquesta campanya vulnera la Llei 11/2014, del 
10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i in-
tersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
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– Quines mesures pensa prendre el Govern en relació a la incitació a l’odi de 
les successives campanyes de l’organització Hazte Oír contra les persones LGTBI?

Palau del Parlament, 1 de març de 2017 
Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
finançament fins al 2021 per a pagar les obres de millorament, 
condicionament i eixamplament de la carretera C-14 entre Organyà 
i Montant de Tost
314-08227/11

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 52593 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada 
amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quina previsió de finançament té el Govern, per cadascun dels anys 2017, 2018, 

2019, 2020 i 2021, per pagar les obres de millorament, condicionament i eixampla-
ment de la carretera C-14 entre Organyà i Montant de Tost?

Palau del Parlament, 1 de març de 2017 
Jordi Terrades i Santacreu, Òscar Ordeig i Molist, diputats GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els municipis 
beneficiats amb l’abonament de l’impost de les autopistes AP2, AP7, 
C-32 i C-33
314-08228/11

FORMULACIÓ: JOAN COSCUBIELA CONESA, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CSP

Reg. 52667 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya Sí que es Pot, 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: 
Les concessionàries de les autopistes a Catalunya han gaudit d’un benefici fiscal 

en quan al pagament de tributs a les Hisendes locals, des del 1972 estan bonificades 
amb el pagament del 95% de l’Impost de Bens i Immobles que beneficien als mu-
nicipis per on discorren les carreteres amb peatges. La norma, preconstitucional es 
va renovar amb el canvi de legislació produïda el 1988 amb l’entrada en vigor de la 
Llei 39/1988 reguladora de les Hisendes Locals i es manté fins a l’actualitat. Amb 
la pròrroga de la gestió de les concessions, tot i que se’ls mantenia el benefici tribu-
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tari fixat per llei s’estipulava un termini de benefici que caducava el dia 31 d’agost 
de l’any 2016.

Així doncs l’any 2017, els ajuntaments per on transcorren les autopistes AP2, 
AP7, C-32 i C-33 ingressaran el 100% del rebut que abonaran les companyies, cosa 
que ja han corroborat diferents representat de les empreses concessionàries.

– Quina és la relació total de municipis beneficiats amb l’abonament d’aquest im-
post i quin és el benefici total per a cada un dels municipis?

Palau del Parlament, 1 de març de 2017 
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de canvi 
en la Direcció General de la Policia
314-08229/11

FORMULACIÓ: ALBERTO VILLAGRASA GIL, DEL GP PPC

Reg. 52690 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament
Alberto Villagrasa Gil, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-

talunya, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Govern fer algun canvi en la Direcció General de la Policia de la 

Generalitat?
– En cas afirmatiu, quins són els motius d’aquest canvi?

Palau del Parlament, 2 de març de 2017 
Alberto Villagrasa Gil, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals els Mossos d’Esquadra no van poder accedir a la Universitat 
Autònoma de Barcelona l’1 de març de 2017
314-08230/11

FORMULACIÓ: ALBERTO VILLAGRASA GIL, DEL GP PPC

Reg. 52725 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament
Alberto Villagrasa Gil, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-

talunya, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els motius pels que els agents dels Mossos d’Esquadra no van poder 

accedir a la Universitat Autònoma de Barcelona, quan l’1 de març de 2017 van ser 
requerits per un professor per accedir?

– Considera normal el Govern que els agents dels Mossos d’Esquadra no puguin 
accedir a un recinte públic quan es reclama la seva actuació?
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– Té previst el Govern adoptar mesures per corregir aquest situació?

Palau del Parlament, 2 de març de 2017 
Alberto Villagrasa Gil, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’incrementar la dotació de professionals sanitaris dels centres 
d’atenció primària de Balaguer (Noguera) i Tàrrega (Urgell)
314-08231/11

FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 52730 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Re-
glament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contes-
tada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– El Govern té previst augmentar la dotació de professionals sanitaris en els cen-

tres d’atenció primària de Balaguer i Tàrrega i recuperar així, la situació anterior a 
les retallades de 2011?

Palau del Parlament, 2 de març de 2017 
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assumpció de 
la responsabilitat en cas d’incidents greus als centres d’atenció 
primària de Balaguer (Noguera) i Tàrrega (Urgell) per manca de 
professionals
314-08232/11

FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 52731 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Re-
glament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contes-
tada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– El Govern assumirà la responsabilitat en cas d’incidents greus dels usuaris 

dels centres d’atenció primària de Balaguer i Tàrrega per la manca de professionals?

Palau del Parlament, 2 de març de 2017 
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la penalització 
dels professionals si es retarda l’atenció dels pacients dels centres 
d’atenció primària de Balaguer (Noguera) i Tàrrega (Urgell)
314-08233/11

FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 52732 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada 
amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Es penalitzarà als professionals en cas que es produeixin retards en l’atenció 

als pacients dels centres d’atenció primària de Balaguer i Tàrrega?

Palau del Parlament, 2 de març de 2017 
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la continuïtat de 
l’ús del Servei d’Emergències Mèdiques per a cobrir les assistències 
urgents als centres d’atenció primària de Balaguer (Noguera) i 
Tàrrega (Urgell)
314-08234/11

FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 52733 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada 
amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– El Departament de Salut pensa a continuar utilitzant el SEM per cobrir les 

assistències urgents, que pertoca realitzar al personal dels CAP de Tàrrega i Bala-
guer?

Palau del Parlament, 2 de març de 2017 
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si té en compte 
la dispersió i l’envelliment de la població de la Noguera i l’Urgell a 
l’hora d’assignar-hi recursos
314-08235/11

FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 52734 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Re-
glament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contes-
tada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– El Departament de Salut té en compte a l’hora d’assignar recursos, la diferent 

situació de dispersió i envelliment de la població de les comarques de la Noguera i 
Urgell?

Palau del Parlament, 2 de març de 2017 
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el suport i l’atenció 
als treballadors sanitaris sobresaturats per les retallades del 
Departament de Salut
314-08236/11

FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 52735 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Re-
glament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contes-
tada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Govern el suport i atenció als treballadors sanitaris que es troben 

sobresaturats per les contínues retallades del Departament de Salut? Quines mesu-
res pensa adoptar?

Palau del Parlament, 2 de març de 2017 
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’informe «The EU 
Regional Competitiveness Index 2016»
314-08237/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 52772 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlamento
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do 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: 
Según el informe «The EU Regional Competitiveness Index 2016», elaborado 

por la Comisión Europea y presentado en Bruselas el pasado 27 de febrero, Cataluña 
pierde posiciones en numerosos indicadores de referencia.

– ¿Tenía el Govern de la Generalitat conocimiento de dicho informe?

Palacio del Parlamento, 2 de marzo de 2017 
Laura Vílchez Sánchez, diputada del GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions 
previstes per a revertir la situació que presenta l’informe «The EU 
Regional Competitiveness Index 2016»
314-08238/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 52773 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlamento
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do 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: 
Según el informe «The EU Regional Competitiveness Index 2016», elaborado 

por la Comisión Europea y presentado en Bruselas el pasado 27 de febrero, Cataluña 
pierde posiciones en numerosos indicadores de referencia.

– ¿Qué acciones piensa llevar a cabo el Govern para revertir esta situación?

Palacio del Parlamento, 2 de marzo de 2017 
Laura Vílchez Sánchez, diputada del GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’opinió que té el 
Departament d’Empresa i Coneixent de l’informe «The EU Regional 
Competitiveness Index 2016»
314-08239/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 52774 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlamento
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do 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: 
Según el informe «The EU Regional Competitiveness Index 2016», elaborado 

por la Comisión Europea y presentado en Bruselas el pasado 27 de febrero, Cataluña 
pierde posiciones en numerosos indicadores de referencia.

– ¿Qué opinión le merece el mencionado informe al Departament d’Empresa i 
Coneixement?

Palacio del Parlamento, 2 de marzo de 2017 
Laura Vílchez Sánchez, diputada del GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’opinió que té el 
Departament d’Economia i Hisenda de l’informe «The EU Regional 
Competitiveness Index 2016»
314-08240/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 52775 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlamento
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do 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: 
Según el informe «The EU Regional Competitiveness Index 2016», elaborado 

por la Comisión Europea y presentado en Bruselas el pasado 27 de febrero, Cataluña 
pierde posiciones en numerosos indicadores de referencia.

– ¿Qué opinión le merece el mencionado informe al Departament d’Economia 
i Hisenda?

Palacio del Parlamento, 2 de marzo de 2017 
Laura Vílchez Sánchez, diputada del GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament 
d’Empresa i Coneixement ha fet alguna valoració de l’informe «The 
EU Regional Competitiveness Index 2016»
314-08241/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 52776 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlamento
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do 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: 
Según el informe «The EU Regional Competitiveness Index 2016», elaborado 

por la Comisión Europea y presentado en Bruselas el pasado 27 de febrero, Cataluña 
pierde posiciones en numerosos indicadores de referencia.

– ¿Ha realizado el Departament d’Empresa i Coneixement alguna valoración de 
este informe? En caso afirmativo, ¿en qué consiste? En caso negativo, ¿por qué no?

Palacio del Parlamento, 2 de marzo de 2017 
Laura Vílchez Sánchez, diputada del GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament 
d’Economia i Hisenda ha fet alguna valoració de l’informe «The EU 
Regional Competitiveness Index 2016»
314-08242/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 52777 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlamento
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do 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: 
Según el informe «The EU Regional Competitiveness Index 2016», elaborado 

por la Comisión Europea y presentado en Bruselas el pasado 27 de febrero, Cataluña 
pierde posiciones en numerosos indicadores de referencia.

– ¿Ha realizado el Departament d’Economia i Hisenda alguna valoración de este 
informe? En caso afirmativo, ¿en qué consiste? En caso negativo, ¿por qué no?

Palacio del Parlamento, 2 de marzo de 2017 
Laura Vílchez Sánchez, diputada del GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes pel Departament d’Empresa i Coneixement per a revertir la 
situació que presenta l’informe «The EU Regional Competitiveness 
Index 2016»
314-08243/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 52778 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlamento
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do 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: 
Según el informe «The EU Regional Competitiveness Index 2016», elaborado 

por la Comisión Europea y presentado en Bruselas el pasado 27 de febrero, Cataluña 
pierde posiciones en numerosos indicadores de referencia.

– Se publica en este informe un notable retroceso en Innovación ¿Qué medidas 
ha pensado el Departament d’Empresa i Coneixement para revertir esta tendencia?

Palacio del Parlamento, 2 de marzo de 2017 
Laura Vílchez Sánchez, diputada del GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament 
d’Empresa i Coneixement té algun pla de formació professional i 
continuada per a les empreses
314-08244/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 52779 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlamento
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do 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: 
Según el informe «The EU Regional Competitiveness Index 2016», elaborado 

por la Comisión Europea y presentado en Bruselas el pasado 27 de febrero, Cataluña 
pierde posiciones en numerosos indicadores de referencia.

– ¿Tiene el Departament d’Empresa i Coneixement algún plan sobre formación 
profesional y continua para las empresas catalanas? En caso afirmativo, ¿en qué 
consiste? En caso negativo, ¿por qué no?

Palacio del Parlamento, 2 de marzo de 2017 
Laura Vílchez Sánchez, diputada del GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la intenció del 
Departament d’Empresa i Coneixement de reunir-se amb la patronal 
per a analitzar i valorar les dades de l’informe «The EU Regional 
Competitiveness Index 2016»
314-08245/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 52780 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlamento
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do 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: 
Según el informe «The EU Regional Competitiveness Index 2016», elaborado 

por la Comisión Europea y presentado en Bruselas el pasado 27 de febrero, Cataluña 
pierde posiciones en numerosos indicadores de referencia.

– ¿Se ha reunido o piensa reunirse el Departament d’Empresa i Coneixement con 
representantes de la patronal catalana para analizar y valorar los datos que aparecen 
en este informe? En caso afirmativo, ¿cuándo? ¿qué resultados se han obtenido o se 
piensa obtener? En caso negativo, ¿por qué no?

Palacio del Parlamento, 2 de marzo de 2017 
Laura Vílchez Sánchez, diputada del GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la intenció del 
Departament d’Economia i Hisenda de reunir-se amb la patronal 
per a analitzar i valorar les dades de l’informe «The EU Regional 
Competitiveness Index 2016»
314-08246/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 52781 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlamento
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do 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: 
Según el informe «The EU Regional Competitiveness Index 2016», elaborado 

por la Comisión Europea y presentado en Bruselas el pasado 27 de febrero, Cataluña 
pierde posiciones en numerosos indicadores de referencia.

– ¿Se ha reunido el Departament d’Economia i Hisenda con representantes de 
la patronal catalana para analizar y valorar los datos que aparecen en este informe?  
En caso afirmativo, ¿cuándo? ¿qué resultados se han obtenido o se piensa obtener? En  
caso negativo, ¿por qué no?

Palacio del Parlamento, 2 de marzo de 2017 
Laura Vílchez Sánchez, diputada del GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament 
d’Empresa i Coneixement s’ha reunit amb els sindicats per a analitzar 
i valorar les dades de l’informe «The EU Regional Competitiveness 
Index 2016»
314-08247/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 52782 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlamento
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do 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: 
Según el informe «The EU Regional Competitiveness Index 2016», elaborado 

por la Comisión Europea y presentado en Bruselas el pasado 27 de febrero, Cataluña 
pierde posiciones en numerosos indicadores de referencia.

– ¿Se ha reunido el Departament d’Empresa i Coneixement con una represen-
tación de los sindicatos catalanes para analizar y valorar los datos que aparecen en 
este informe? En caso afirmativo, ¿cuándo? ¿qué resultados se han obtenido o se 
piensa obtener? En caso negativo, ¿por qué no?

Palacio del Parlamento, 2 de marzo de 2017 
Laura Vílchez Sánchez, diputada del GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament 
d’Economia i Hisenda s’ha reunit amb els sindicats per a analitzar 
i valorar les dades de l’informe «The EU Regional Competitiveness 
Index 2016»
314-08248/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 52783 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlamento
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do 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: 
Según el informe «The EU Regional Competitiveness Index 2016», elaborado 

por la Comisión Europea y presentado en Bruselas el pasado 27 de febrero, Cataluña 
pierde posiciones en numerosos indicadores de referencia.

– ¿Se ha reunido el Departament d’Economia i Hisenda con una representación 
de los sindicatos catalanes para analizar y valorar los datos que aparecen en este 
informe? En caso afirmativo, ¿cuándo? ¿qué resultados se han obtenido o se piensa 
obtener? En caso negativo, ¿por qué no?

Palacio del Parlamento, 2 de marzo de 2017 
Laura Vílchez Sánchez, diputada del GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’arribada a algun 
acord amb el Govern d’Espanya o altres administracions en matèria 
d’innovació
314-08249/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 52784 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlamento
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do 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: 
Según el informe «The EU Regional Competitiveness Index 2016», elaborado 

por la Comisión Europea y presentado en Bruselas el pasado 27 de febrero, Cataluña 
pierde posiciones en numerosos indicadores de referencia.

– ¿Se ha llegado a algún acuerdo en materia de innovación con el Gobierno de 
España u otras administraciones públicas? En caso afirmativo, ¿qué resultados se 
han obtenido o se piensa obtener? En caso negativo, ¿por qué no?

Palacio del Parlamento, 2 de marzo de 2017 
Laura Vílchez Sánchez, diputada del GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament de diners 
d’acord amb la clàusula 13.a del contracte signat el 18 de novembre de 
2013 entre Independent Diplomat i el Consell de Diplomàcia Pública de 
Catalunya
314-08250/11

FORMULACIÓ: JUAN MILIÁN QUEROL, DEL GP PPC

Reg. 52804 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament
Juan Milián Querol, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Ha satisfet el Govern de la Generalitat alguna quantitat de diners d’acord amb 

la clàusula 13.a del contracte signat el dia 18 de novembre de 2013 entre Indepen-
dent Diplomat i el Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya? En cas afirmatiu, 
detallar conceptes, quantitats i receptors últims.

Palau del Parlament, 2 de març de 2017 
Juan Milián Querol, diputat GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament de diners 
d’acord amb la clàusula 13.a del contracte signat el 19 de novembre de 
2013 entre Independent Diplomat i la Delegació del Govern als Estats 
Units d’Amèrica
314-08251/11

FORMULACIÓ: JUAN MILIÁN QUEROL, DEL GP PPC

Reg. 52805 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament
Juan Milián Querol, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Ha satisfet el Govern de la Generalitat alguna quantitat de diners d’acord amb 

la clàusula 13.a del contracte signat el dia 19 de novembre de 2013 entre Indepen-
dent Diplomat i la Delegació del Govern de la Generalitat als Estats units d’Amèri-
ca? En cas afirmatiu, detallar conceptes, quantitats i receptors últims.

Palau del Parlament, 2 de març de 2017 
Juan Milián Querol, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el president de 
la Generalitat té previst de fer un viatge institucional entre el 26 de 
març i l’1 d’abril de 2017
314-08252/11

FORMULACIÓ: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP C’S

Reg. 52862 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu 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: 
Según noticias aparecidas en prensa, el president de la Generalitat, M.H. Sr. Car-

les Puigdemont, tiene previsto realizar una gira exterior prevista del 26 de marzo al 
1 de abril. Este viaje tendría lugar de forma posterior al viaje del ex president de la 
Generalitat, Artur Mas, en el Reino Unido y Estados Unidos, a inicios del mes de 
marzo.

– ¿Tiene previsto el president de la Generalitat realizar dicho viaje oficial?

Palau del Parlament, 2 de març de 2017 
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge 
institucional del president de la Generalitat previst del 26 de març a 
l’1 d’abril de 2017
314-08253/11

FORMULACIÓ: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP C’S

Reg. 52863 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu 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: 
Según noticias aparecidas en prensa, el president de la Generalitat, M.H. Sr. Car-

les Puigdemont, tiene previsto realizar una gira exterior prevista del 26 de marzo al 
1 de abril. Este viaje tendría lugar de forma posterior al viaje del ex president de la 
Generalitat, Artur Mas, en el Reino Unido y Estados Unidos, a inicios del mes de 
marzo.

– En caso que el president de la Generalitat realice dicho viaje oficial, ¿a cuánto 
asciende el coste total del mismo?

Palau del Parlament, 2 de març de 2017 
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comitiva que 
acompanyarà el president de la Generalitat en el viatge institucional 
previst del 26 de març a l’1 d’abril de 2017
314-08254/11

FORMULACIÓ: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP C’S

Reg. 52864 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu 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: 
Según noticias aparecidas en prensa, el president de la Generalitat, M.H. Sr. Car-

les Puigdemont, tiene previsto realizar una gira exterior prevista del 26 de marzo al 
1 de abril. Este viaje tendría lugar de forma posterior al viaje del ex president de la 
Generalitat, Artur Mas, en el Reino Unido y Estados Unidos, a inicios del mes de 
marzo.

– En caso que el president de la Generalitat realice dicho viaje oficial, ¿quién 
formará parte de la comitiva?

Palau del Parlament, 2 de març de 2017 
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a 
designar els membres de la comitiva que acompanyarà el president 
de la Generalitat en el viatge institucional previst del 26 de març a 
l’1 d’abril de 2017
314-08255/11

FORMULACIÓ: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP C’S

Reg. 52865 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu 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: 
Según noticias aparecidas en prensa, el president de la Generalitat, M.H. Sr. Car-

les Puigdemont, tiene previsto realizar una gira exterior prevista del 26 de marzo al 
1 de abril. Este viaje tendría lugar de forma posterior al viaje del ex president de la 
Generalitat, Artur Mas, en el Reino Unido y Estados Unidos, a inicios del mes de 
marzo.

– En caso que el president de la Generalitat realice dicho viaje oficial, ¿qué cri-
terios para designar los miembros de la comitiva ha tenido o tendrá en cuenta el 
Govern?

Palau del Parlament, 2 de març de 2017 
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’objectiu del viatge 
institucional del president de la Generalitat previst del 26 de març a 
l’1 d’abril de 2017
314-08256/11

FORMULACIÓ: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP C’S

Reg. 52866 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu 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: 
Según noticias aparecidas en prensa, el president de la Generalitat, M.H. Sr. Car-

les Puigdemont, tiene previsto realizar una gira exterior prevista del 26 de marzo al 
1 de abril. Este viaje tendría lugar de forma posterior al viaje del ex president de la 
Generalitat, Artur Mas, en el Reino Unido y Estados Unidos, a inicios del mes de 
marzo.

– En caso que el president de la Generalitat realice dicho viaje oficial, ¿cuál es 
el objetivo del mismo?

Palau del Parlament, 2 de març de 2017 
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda del viatge 
institucional del president de la Generalitat previst del 26 de març a 
l’1 d’abril de 2017
314-08257/11

FORMULACIÓ: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP C’S

Reg. 52867 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu 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: 
Según noticias aparecidas en prensa, el president de la Generalitat, M.H. Sr. Car-

les Puigdemont, tiene previsto realizar una gira exterior prevista del 26 de marzo al 
1 de abril. Este viaje tendría lugar de forma posterior al viaje del ex president de la 
Generalitat, Artur Mas, en el Reino Unido y Estados Unidos, a inicios del mes de 
marzo.

– En caso que el president de la Generalitat realice dicho viaje oficial, ¿cuál será 
la agenda oficial del mismo?

Palau del Parlament, 2 de març de 2017 
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acords, convenis 
o contractes que subscriurà el president de la Generalitat en el 
viatge institucional previst del 26 de març a l’1 d’abril de 2017
314-08258/11

FORMULACIÓ: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP C’S

Reg. 52868 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu 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: 
Según noticias aparecidas en prensa, el president de la Generalitat, M.H. Sr. Car-

les Puigdemont, tiene previsto realizar una gira exterior prevista del 26 de marzo al 
1 de abril. Este viaje tendría lugar de forma posterior al viaje del ex president de la 
Generalitat, Artur Mas, en el Reino Unido y Estados Unidos, a inicios del mes de 
marzo.

– En caso que el president de la Generalitat realice dicho viaje oficial, ¿qué 
acuerdos, convenios o contratos concretos piensa adoptar en nombre del Govern y 
en qué sectores de actividad?

Palau del Parlament, 2 de març de 2017 
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els interlocutors 
amb qui parlarà i els temes que vol tractar el president de la 
Generalitat en el viatge institucional previst del 26 de març a l’1 d’abril 
de 2017
314-08259/11

FORMULACIÓ: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP C’S

Reg. 52869 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu 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: 
Según noticias aparecidas en prensa, el president de la Generalitat, M.H. Sr. Car-

les Puigdemont, tiene previsto realizar una gira exterior prevista del 26 de marzo al 
1 de abril. Este viaje tendría lugar de forma posterior al viaje del ex president de la 
Generalitat, Artur Mas, en el Reino Unido y Estados Unidos, a inicios del mes de 
marzo.

– En caso que el president de la Generalitat realice dicho viaje oficial, ¿con qué 
interlocutores tiene previsto reunirse y qué temas tiene previsto tratar?

Palau del Parlament, 2 de març de 2017 
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals el viatge institucional del president de la Generalitat previst 
del 26 de març a l’1 d’abril de 2017 no està publicat en cap mitjà 
telemàtic ni a l’agenda oficial del president
314-08260/11

FORMULACIÓ: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP C’S

Reg. 52870 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu 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: 
Según noticias aparecidas en prensa, el president de la Generalitat, M.H. Sr. Car-

les Puigdemont, tiene previsto realizar una gira exterior prevista del 26 de marzo al 
1 de abril. Este viaje tendría lugar de forma posterior al viaje del ex president de la 
Generalitat, Artur Mas, en el Reino Unido y Estados Unidos, a inicios del mes de 
marzo.

– En caso que el president de la Generalitat realice dicho viaje oficial, ¿por qué 
no está publicado ni en ningún medio telemático ni en la agenda oficial del presi-
dent?

Palau del Parlament, 2 de març de 2017 
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el viatge de 
l’expresident de la Generalitat, Artur Mas, al Regne Unit i als Estats 
Units d’Amèrica de principis de març de 2017
314-08261/11

FORMULACIÓ: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP C’S

Reg. 52871 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu 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: 
Según noticias aparecidas en prensa, el president de la Generalitat, M.H. Sr. Car-

les Puigdemont, tiene previsto realizar una gira exterior prevista del 26 de marzo al 
1 de abril. Este viaje tendría lugar de forma posterior al viaje del ex president de la 
Generalitat, Artur Mas, en el Reino Unido y Estados Unidos, a inicios del mes de 
marzo.

– En relación al viaje del ex presidente Artur Mas, ¿se trata de un viaje privado 
o de un viaje con agenda oficial?

En caso de que se trate de un viaje privado: 
– ¿Tiene previsto acompañarle alguna o algunas personas que estén al servicio 

de la Generalitat de Catalunya?
– En caso afirmativo, indíquese cuántas y el cargo o función que desempeñan 

cada una de ellas.
– En caso afirmativo, indíquese en calidad de qué acompañan al ex presidente.
– En caso afirmativo, indíquese si estas personas desempeñan la función de re-

presentación del Govern de la Generalitat.
– En caso afirmativo, indíquese si estas personas están habilitadas para adquirir 

compromisos en nombre del Govern de la Generalitat, en qué ámbitos pueden ad-
quirirlos y dónde se sitúa el límite a su capacidad de compromiso.

– En caso afirmativo, indíquese la agenda de estas personas.
– En caso afirmativo, indíquese qué contactos tienen previsto establecer y qué 

reuniones tienen previsto mantener.
– En caso afirmativo, indíquese qué convenios, contratos o acuerdos tienen pre-

visto firmar.
– En caso afirmativo, indíquese el coste del viaje de estas personas.
– En caso afirmativo, indíquese la partida presupuestaria a la que se imputarán 

tales gastos.

Palau del Parlament, 2 de març de 2017 
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si en el viatge al 
Regne Unit i als Estats Units d’Amèrica de principis de març de 
2017 l’expresident de la Generalitat, Artur Mas, ha fet funcions de 
representació del Govern
314-08262/11

FORMULACIÓ: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP C’S

Reg. 52872 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu 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: 
Según noticias aparecidas en prensa, el president de la Generalitat, M.H. Sr. Car-

les Puigdemont, tiene previsto realizar una gira exterior prevista del 26 de marzo 
al 1 de abril. Este viaje tendría lugar de forma posterior al viaje del ex president de 
la Generalitat, Artur Mas, en el Reino Unido y Estados Unidos, los próximos días 
3 y 4 de marzo.

– En relación al viaje del ex presidente Artur Mas, ¿se trata de un viaje privado 
o de un viaje con agenda oficial?

En caso de que se trate de un viaje con agenda oficial: 
– ¿Se le ha otorgado al ex president Mas de algún modo la representación del 

Govern de la Generalitat de manera explícita o implícita?
– Indíquese cuántas personas y el cargo o función que desempeñan cada una de 

ellas.
– Indíquese en calidad de qué acompañan al ex presidente.
– Indíquese si estas personas desempeñan la función de representación del Go-

vern de la Generalitat.
– Indíquese si estas personas están habilitadas para adquirir compromisos en 

nombre del Govern de la Generalitat, en qué ámbitos pueden adquirirlos y dónde se 
sitúa el límite a su capacidad de compromiso.

– Indíquese la agenda de estas personas.
– Indíquese qué contactos tienen previsto establecer y qué reuniones tienen pre-

visto mantener.
– Indíquese qué convenios, contratos o acuerdos tienen previsto firmar.
– Indíquese el coste del viaje de estas personas.
– Indíquese la partida presupuestaria a la que se imputarán tales gastos.

Palau del Parlament, 2 de març de 2017 
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la confirmació de la 
cúpula del Departament d’Interior en el seu conjunt
314-08263/11

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP SOC

Reg. 52874 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
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Davant d’una eventual desobediència institucionalitzada per part del Govern de 
la Generalitat, han aparegut rumors sobre possibles canvis a la cúpula d’Interior, 
per tal de garantir la presència de persones afins a les tesis independentistes que ga-
ranteixin l’eventual seguiment en l’estratègia de desobediència per part del Cos de 
Mossos d’Esquadra.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Confirma el Govern a la cúpula d’Interior en el seu conjunt?

Palau del Parlament, 2 de març de 2017 
Carles Castillo Rosique, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el plantejament de 
possibles canvis en la Direcció General de la Policia
314-08264/11

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP SOC

Reg. 52875 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Davant d’una eventual desobediència institucionalitzada per part del Govern de 
la Generalitat, han aparegut rumors sobre possibles canvis a la cúpula d’Interior, 
per tal de garantir la presència de persones afins a les tesis independentistes que ga-
ranteixin l’eventual seguiment en l’estratègia de desobediència per part del Cos de 
Mossos d’Esquadra.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Es planteja el Govern canvis en la Direcció General de la Policia?

Palau del Parlament, 2 de març de 2017 
Carles Castillo Rosique, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el possible canvi 
del comissari en cap dels Mossos d’Esquadra
314-08265/11

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP SOC

Reg. 52876 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Davant d’una eventual desobediència institucionalitzada per part del Govern de 
la Generalitat, han aparegut rumors sobre possibles canvis a la cúpula d’Interior, 
per tal de garantir la presència de persones afins a les tesis independentistes que ga-
ranteixin l’eventual seguiment en l’estratègia de desobediència per part del Cos de 
Mossos d’Esquadra.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Es planteja el Govern canvis en la persona del comissari en cap dels Mossos 
d’Esquadra?

Palau del Parlament, 2 de març de 2017 
Carles Castillo Rosique, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el plantejament de 
canvis en l’escala executiva del Cos de Mossos d’Esquadra
314-08266/11

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP SOC

Reg. 52877 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Davant d’una eventual desobediència institucionalitzada per part del Govern de 
la Generalitat, han aparegut rumors sobre possibles canvis a la cúpula d’Interior, 
per tal de garantir la presència de persones afins a les tesis independentistes que ga-
ranteixin l’eventual seguiment en l’estratègia de desobediència per part del Cos de 
Mossos d’Esquadra.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Es planteja el Govern algun canvi en l’escala executiva del Cos dels Mossos 

d’Esquadra?

Palau del Parlament, 2 de març de 2017 
Carles Castillo Rosique, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les paraules del 
director general de la Policia respecte a l’obligat compliment de les 
ordres judicials i l’ordenament jurídic
314-08267/11

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP SOC

Reg. 52878 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Davant d’una eventual desobediència institucionalitzada per part del Govern de 
la Generalitat, han aparegut rumors sobre possibles canvis a la cúpula d’Interior, 
per tal de garantir la presència de persones afins a les tesis independentistes que ga-
ranteixin l’eventual seguiment en l’estratègia de desobediència per part del Cos de 
Mossos d’Esquadra.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Confirma el Govern les paraules del director general de la Policia al respecte 

de l’obligat compliment de les ordres judicials i l’ordenament jurídic?

Palau del Parlament, 2 de març de 2017 
Carles Castillo Rosique, diputat GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la iniciativa de 
convocar la reunió entre la ministra de Sanitat, Serveis Socials i 
Igualtat i el conseller de Salut del 2 de març de 2017
314-08268/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 52885 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlamento
Jorge Soler González, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
Segons noticies aparegudes en diversos mitjans de comunicació, el dijous 2 de 

març es va produir a Barcelona una reunió entre la ministra de Sanitat i el conseller 
de Salut: 

– Qui va tenir la iniciativa de convocar aquesta reunió?

Palacio del Parlamento, 3 de marzo de 2017 
Jorge Soler González, diputado del GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els temes que es 
van tractar a la reunió entre la ministra de Sanitat, Serveis Socials i 
Igualtat i el conseller de Salut del 2 de març de 2017
314-08269/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 52886 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlamento
Jorge Soler González, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
Segons noticies aparegudes en diversos mitjans de comunicació, el dijous 2 de 

març es va produir a Barcelona una reunió entre la ministra de Sanitat i el conseller 
de Salut: 

– Quins va ser els temes tractats?
– Quins acords es van adoptar?

Palacio del Parlamento, 3 de marzo de 2017 
Jorge Soler González, diputado del GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possible entrada 
en un pacte d’estat per al sistema nacional de salut oferta per la 
ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat al conseller de Salut
314-08270/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 52887 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlamento
Jorge Soler González, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
Segons noticies aparegudes en diversos mitjans de comunicació, el dijous 2 de 

març es va produir a Barcelona una reunió entre la ministra de Sanitat i el conseller 
de Salut: 

– Ha ofert la ministra de Sanitat al conseller de Salut entrar en un pacte d’Estat 
per al sistema nacional de salut?

Palacio del Parlamento, 3 de marzo de 2017 
Jorge Soler González, diputado del GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les paraules del 
conseller de Salut en la reunió amb la ministra de Sanitat, Serveis 
Socials i Igualtat del 2 de març de 2017 relatives a la defensa i les 
negociacions amb els catalans
314-08271/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 52888 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlamento
Jorge Soler González, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
Segons noticies aparegudes en diversos mitjans de comunicació, el dijous 2 de 

març es va produir a Barcelona una reunió entre la ministra de Sanitat i el conseller 
de Salut: 

– És cert que el conseller li ha dit que per defensar els catalans no hem d’entrar 
en negociacions?

– En cas afirmatiu, por què?

Palacio del Parlamento, 3 de marzo de 2017 
Jorge Soler González, diputado del GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que en un 
context de retallades sanitàries i de dèficit de finançament de la sanitat 
no s’aprofiti qualsevol oportunitat per a millorar el sistema sanitari
314-08272/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 52889 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlamento
Jorge Soler González, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
Segons noticies aparegudes en diversos mitjans de comunicació, el dijous 2 de 

març es va produir a Barcelona una reunió entre la ministra de Sanitat i el conseller 
de Salut: 

– Entén el conseller que amb les retallades sanitàries i amb el dèficit crònic de 
finançament que tenim a Catalunya no ens podem permetre perdre cap oportunitat 
per la millora del sistema sanitari català?

– En cas afirmatiu, per què?

Palacio del Parlamento, 3 de marzo de 2017 
Jorge Soler González, diputado del GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la ministra de 
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat va oferir al conseller de Salut 
d’afegir-se al Portal de la transparència sanitària per a millorar les 
llistes d’espera
314-08273/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 52890 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlamento
Jorge Soler González, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
Segons noticies aparegudes en diversos mitjans de comunicació, el dijous 2 de 

març es va produir a Barcelona una reunió entre la ministra de Sanitat i el conseller 
de Salut: 

– Li va oferir la ministra al conseller sumar-se al portal de la transparència sani-
tària per tal de millorar les llistes d’espera?

– En cas afirmatiu, quina va ser la resposta del conseller?

Palacio del Parlamento, 3 de marzo de 2017 
Jorge Soler González, diputado del GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la convocatòria de 
vuit places d’avaluadors per a inspeccionar els jutjats
314-08274/11

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP C’S

Reg. 52898 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament
María Francisca Valle Fuentes, 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: 
– ¿Por qué razon la Generalitat ha convocado ocho plazas de evaluadores para 

hacer inspección de juzgados?

Palau del Parlament, 3 de març de 2017 
María Francisca Valle Fuentes, diputada del GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la diferència entre 
les funcions que fan els treballadors de l’Àrea d’Inspecció del 
Departament de Justícia i les que faran els treballadors de les places 
d’avaluadors convocades per la Generalitat
314-08275/11

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP C’S

Reg. 52899 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlamento
María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿En qué se diferencia la función que realizan actualmente los miembros del 

Área de Inspección del Departamento de Justicia de la función que realizarán los 
miembros de las plazas convocadas por la Generalitat como evaluadores?

Palacio del Parlamento, 3 de marzo de 2017 
María Francisca Valle Fuentes, diputada del GP Cs
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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 els suggeriments del Llibre blanc de l’audiovisual
322-00131/11

ANUNCI: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CSP

Reg. 53108 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.03.2017

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, pre-
senta 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 suggeriments del Llibre Blanc de l’Audiovisual.

Palau del Parlament, 6 de març 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 els acords de la Corporació amb la Xarxa 
Audiovisual Local i l’Agència Catalana de Notícies
322-00132/11

ANUNCI: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CSP

Reg. 53109 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.03.2017

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, pre-
senta 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 els acords de la CCMA amb la XAL i ACN.

Palau del Parlament, 6 de març de 2017
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CSP
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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’organigrama de la Corporació
322-00133/11

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

Reg. 53140 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.03.2017

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 Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, presen-
ta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre l’organigrama de la Corporació.

Palau del Parlament, 7 de març de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del GP Cs

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre els criteris de les intervencions dels membres del 
Govern a la televisió i la ràdio
322-00134/11

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

Reg. 53141 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.03.2017

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 Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, presen-
ta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre els criteris de les intervencions dels membres del Govern a la televisió i 

la ràdio pública.

Palau del Parlament, 7 de març de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del GP Cs
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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 els criteris de la cobertura informativa de 
l’actualitat judicial
322-00135/11

ANUNCI: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL GP PPC

Reg. 53146 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.03.2017

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 Popu-

lar de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 173 del Reglament del Parla-
ment, 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: 
– Quins són els criteris de la cobertura informativa de l’actualitat judicial?

Palau del Parlament, 7 de març 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 darreres dades d’audiència dels canals de la 
Corporació
322-00136/11

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP SOC

Reg. 53149 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.03.2017

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 les darreres dades d’audiència dels canals de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals.

Palau del Parlament, 7 de març de 2017
David Pérez Ibáñez, diputat GP SOC
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la situació en què es troba la signatura del 
contracte programa
322-00137/11

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP SOC

Reg. 53150 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.03.2017

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, 7 de març 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 model de cooperació entre els prestadors i 
productors audiovisuals de l’àrea lingüística catalana
322-00138/11

ANUNCI: SERGI SABRIÀ I BENITO, DEL GP JS

Reg. 53153 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.03.2017

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 vicepresi-
denta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– La nova Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació va donant passes 

endavant per a posar-se en marxa. Quin model de cooperació creuen que s’hauria 
d’establir entre els diferents prestadors i productors audiovisuals de l’àrea lingüística 
del català, com la mateixa corporació valenciana?

Palau del Parlament, 7 de març de 2017
Sergi Sabrià i Benito, diputat GP JS
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Pregunta a la presidenta en funcions Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre l’ús de l’expressió «Pirineu de Lleida»
322-00139/11

ANUNCI: JORDI CUMINAL I ROQUET, DEL GP JS

Reg. 53160 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.03.2017

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 vice-
presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Recentment diferents ajuntaments i entitats de l’Alt Pirineu estan manifestant 

el neguit per la utilització als mitjans públics de la CCMA de l’expressió «Pirineu de 
Lleida», en lloc del més adequat, des d’un punt de vista territorial, d’Alt Pirineu. 
Quines decisions ha pres o pensa prendre la CCMA per a adequar aquest ús?

Palau del Parlament, 7 de març 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 el retorn d’iCat.cat a la freqüència modulada
322-00140/11

ANUNCI: MIREIA BOYA E BUSQUET, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CUP-CC

Reg. 53165 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Albert Botran i Pahissa, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord 
amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, presenten al presi-
dent del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la 
pregunta següent, per tal que els sigui resposta oralment.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
A la Sra. Núria Llorach: 
– Sobre el retorn d’ICat.cat a la FM.

Palau del Parlament, 7 de març de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Albert Botran i Pahissa, portaveu adjunt, 

GP CUP-CC 



BOPC 353
10 de març de 2017

3.27.10. Preguntes orals en comissió 113 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre les dades d’audiència
323-00103/11

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

Reg. 53138 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.03.2017

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 Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, pre-
senta a Jaume Peral, director de Televisió de Catalunya la pregunta següent, per tal 
que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre les dades d’audiència de Televisió de Catalunya.

Palau del Parlament, 7 de març de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del GP Cs

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la programació d’aquesta temporada
323-00104/11

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

Reg. 53139 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.03.2017

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 Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, pre-
senta a Jaume Peral, director de Televisió de Catalunya la pregunta següent, per tal 
que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la programació d’aquesta temporada de Televisió de Catalunya.

Palau del Parlament, 7 de març de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del GP Cs

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals 
a respondre oralment en comissió sobre els costos de la 
corresponsalia de Madrid
323-00105/11

ANUNCI: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL GP PPC

Reg. 53147 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.03.2017

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 Popu-

lar de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Par-
lament, presenta a Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els costos de la corresponsalia de Catalunya Ràdio a Madrid?

Palau del Parlament, 7 de març de 2017
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt GP PPC

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el balanç de l’oferta dels canals Esport3 i 33/Super3
323-00106/11

ANUNCI: SERGI SABRIÀ I BENITO, DEL GP JS

Reg. 53154 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.03.2017

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: 
– El mes de febrer passat, el canal Esport 3 va fer sis anys, mentre que l’octubre 

vinent farà cinc anys que es van ajuntar en un mateix lloc de la graella de televisió 
el canal 33 i el Súper 3. Atenent a la resposta del públic i a l’evolució de les audièn-
cies, quin balanç fan d’aquesta oferta de canals de televisió?

Palau del Parlament, 7 de març de 2017
Sergi Sabrià i Benito, diputat GP JS

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el procés de producció de la nova telenovel·la per 
a la temporada vinent
323-00107/11

ANUNCI: SERGI SABRIÀ I BENITO, DEL GP JS

Reg. 53155 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.03.2017

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: 
– Els mitjans de comunicació van anunciar l’estrena de la nova telenovel·la de 

TV3 per a la temporada que ve. Com marxa tot el procés de producció de la sèrie?

Palau del Parlament, 7 de març de 2017
Sergi Sabrià i Benito, diputat GP JS
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre els projectes per a donar suport a la música 
catalana
323-00108/11

ANUNCI: SERGI SABRIÀ I BENITO, DEL GP JS

Reg. 53156 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.03.2017

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: 
– Aquesta setmana s’han donat els premis Enderrock de la música catalana, que 

està en un gran moment. Quins projectes té TV3 per donar suport i reconèixer 
aquest panorama de la música al nostre país?

Palau del Parlament, 7 de març de 2017
Sergi Sabrià i Benito, diputat GP JS

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals 
a respondre oralment en comissió sobre les audiències de les 
aplicacions mòbils de TV3 i Catalunya Ràdio al febrer
323-00109/11

ANUNCI: SERGI SABRIÀ I BENITO, DEL GP JS

Reg. 53157 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.03.2017

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 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: 
– Quina valoració fa de les audiències de les apps de TV3 i Catalunya Ràdio el 

mes de febrer?

Palau del Parlament, 7 de març de 2017
Sergi Sabrià i Benito, diputat GP JS
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre els productes documentals de la Corporació
323-00110/11

ANUNCI: JORDI CUMINAL I ROQUET, DEL GP JS

Reg. 53161 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.03.2017

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: 
– És freqüent conèixer, i ho celebrem, que documentals de la CCMA rebin so-

vint premis i reconeixements. Quina valoració en fa dels productes documentals de 
la CCMA?

Palau del Parlament, 7 de març de 2017
Jordi Cuminal i Roquet, diputat GP JS

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre les audiències del gener i el febrer
323-00111/11

ANUNCI: JORDI CUMINAL I ROQUET, DEL GP JS

Reg. 53162 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.03.2017

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 valoració fa de les audiències de TV3 obtingudes els dos primers mesos 

del 2017?

Palau del Parlament, 7 de març de 2017
Jordi Cuminal i Roquet, diputat GP JS

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre l’ús del diari El Mundo com a font d’informació
323-00112/11

ANUNCI: JORDI CUMINAL I ROQUET, DEL GP JS

Reg. 53163 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.03.2017

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 
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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: 
El tnv del passat 25 de febrer obria titulars fent referència a un empresari anònim 

que confirmaven «fonts judicials». Aquesta confirmació es basava en unes informa-
cions aparegudes el mateix dia al diari El Mundo.

– És pel departament d’Informatius de TV3 una font fiable un diari que s’ha de-
mostrat que menteix i sobre el que hi ha querelles per injúries?

Palau del Parlament, 7 de març de 2017
Jordi Cuminal i Roquet, diputat GP JS

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre la celebració del Mobile World 
Congress i sobre l’impacte de les tecnologies que s’hi van exposar
323-00113/11

ANUNCI: JORDI CUMINAL I ROQUET, DEL GP JS

Reg. 53164 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.03.2017

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 Gor-
dillo, director de 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: 
– Recentment s’ha celebrat a Barcelona el Mobile World Congress. Com a direc-

tor de mitjans digitals de la CCMA quina valoració en fa d’aquest esdeveniment i 
quina opinió en té sobre l’impacte de les tecnologies que s’hi exposaven en relació 
als mitjans digitals de la CCMA?

Palau del Parlament, 7 de març de 2017
Jordi Cuminal i Roquet, diputat GP JS
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