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3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’evolució de la gestió 
dels residus
311-00185/12
Anunci: David Cid Colomer, del GP CatECP 10

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’aprovació de les nor-
mes de règim interior del Centre Penitenciari Brians 1
311-00186/12
Anunci: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs 10

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la retribució mensual 
de Pilar Rahola per la col·laboració en el programa de TV3 Tot es mou
311-00187/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la retribució mensu-
al de Pilar Rahola per la col·laboració en el programa de TV3 Preguntes freqüents
311-00188/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els criteris seguits per 
a contractar Pilar Rahola per a dos programes de TV3
311-00189/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 12

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’existència de profes-
sionals en la plantilla de TV3 que puguin fer les col·laboracions i les seccions que 
fa Pilar Rahola
311-00190/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 12

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les dades de les subs-
cripcions a revistes científiques del 2015 al 2017
311-00191/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les iniciatives plante-
jades per a centralitzar les subscripcions a revistes científiques
311-00192/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 13

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a exigir 
l’execució de la sentència del Tribunal Constitucional que obliga a restituir la com-
pensació pagada a la concessionària de la plataforma Castor
314-00637/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·locació d’uns dispositius que 
eviten l’accés de les cigonyes a llurs nius a Tàrrega (Urgell)
314-00638/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes amb Telefónica per 
la col·locació d’uns dispositius que eviten l’accés de les cigonyes a llurs nius a Tàr-
rega (Urgell)
314-00639/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les denúncies presentades per en-
titats ecologistes arran de la col·locació d’uns dispositius que eviten l’accés de les 
cigonyes a llurs nius a Tàrrega (Urgell)
314-00640/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 16
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els dispositius que Telefónica 
ha col·locat per a evitar l’accés de les cigonyes a llurs nius a Tàrrega (Urgell) s’ajus-
ten a dret
314-00641/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les iniciatives impulsades perquè 
no es tornin a col·locar dispositius que eviten l’accés de les cigonyes a llurs nius
314-00642/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha reclamat la retirada dels dis-
positius que eviten l’accés de les cigonyes a llurs nius a Tàrrega (Urgell)
314-00643/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els dispositius per a evitar la ins-
tal·lació de nius de cigonyes als edificis del Bisbat de Lleida
314-00644/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes amb el Bisbat de 
Lleida amb relació als dispositius que eviten la instal·lació de nius de cigonyes
314-00645/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les denúncies presentades per 
entitats ecologistes amb relació als dispositius que eviten la instal·lació de nius de 
cigonyes als edificis del Bisbat de Lleida
314-00646/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els dispositius col·locats als edifi-
cis del Bisbat de Lleida per a evitar que s’hi instal·lin nius de cigonyes s’ajusten a dret
314-00647/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les iniciatives impulsades per a 
evitar danys a les cigonyes que volen fer llurs nius als edificis del Bisbat de Lleida
314-00648/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aprovació de les normes de règim 
interior del Centre Penitenciari Brians 1
314-00649/12
Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retribució mensual de Pilar Rahola 
per la col·laboració en el programa de TV3 Tot es mou
314-00650/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retribució mensual de Pilar Rahola 
per la col·laboració en el programa de TV3 Preguntes freqüents
314-00651/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris seguits per a contractar 
Pilar Rahola per a dos programes de TV3
314-00652/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència de professionals en la 
plantilla de TV3 que puguin fer les col·laboracions i les seccions que fa Pilar Rahola
314-00653/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades de les subscripcions a 
revistes científiques del 2015 al 2017
314-00654/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 24
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les iniciatives plantejades per a 
centralitzar les subscripcions a revistes científiques
314-00655/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuntaments de la província 
de Barcelona que no tenen com a secretari un funcionari amb habilitació nacional
314-00656/12
Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuntaments de la província 
de Barcelona que no tenen com a tresorer un funcionari amb habilitació nacional
314-00657/12
Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuntaments de la província de 
Barcelona que no tenen com a interventor un funcionari amb habilitació nacional
314-00658/12
Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuntaments de la província 
de Tarragona que no tenen com a secretari un funcionari amb habilitació nacional
314-00659/12
Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuntaments de la província 
de Tarragona que no tenen com a tresorer un funcionari amb habilitació nacional
314-00660/12
Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuntaments de la província de 
Tarragona que no tenen com a interventor un funcionari amb habilitació nacional
314-00661/12
Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuntaments de la província de 
Girona que no tenen com a secretari un funcionari amb habilitació nacional
314-00662/12
Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuntaments de la província de 
Girona que no tenen com a tresorer un funcionari amb habilitació nacional
314-00663/12
Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuntaments de la província de 
Girona que no tenen com a interventor un funcionari amb habilitació nacional
314-00664/12
Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuntaments de la província de 
Lleida que no tenen com a secretari un funcionari amb habilitació nacional
314-00665/12
Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuntaments de la província de 
Lleida que no tenen com a tresorer un funcionari amb habilitació nacional
314-00666/12
Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuntaments de la província de 
Lleida que no tenen com a interventor un funcionari amb habilitació nacional
314-00667/12
Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units 31
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

1.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre 
la viabilitat econòmica de la Corporació i els seus canals de 
comunicació
325-00003/12

Proponent: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 1416 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.03.2018

A la Mesa del Parlament
Per donar compliment al que disposa l’article 192.1 del Reglament del Parlament 

de Catalunya sobre preguntes dels diputats a respondre per escrit pel President del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

En resposta a la pregunta escrita núm. 325-00003/12 sobre quin és el capteni-
ment sobre la viabilitat econòmica de la Corporació i els seus diferents canals, pre-
sentada pel diputat senyor David Pérez Ibáñez del grup parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar. 

Resposta
En diverses sessions de la Comissió de Control de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals hem tingut l’oportunitat de debatre sobre la situació pressu-
postària i la viabilitat econòmica de la Corporació.

En els darrers anys la CCMA s’ha hagut d’ajustar a una realitat inèdita. La Cor-
poració ha passat de gestionar-se amb 457,5 milions d’euros el 2010 a fer-ho amb 
302,4 milions el 2017. Una reducció del 34% dels recursos disponibles. En un entorn 
pressupostari d’enorme complexitat, s’ha impulsat un pla de viabilitat per ajustar les 
despeses a la realitat de contenció pressupostària del sector públic de Catalunya, 
amb un esforç sense precedents en què s’han reduït les estructures directives, s’ha 
redimensionat la plantilla, s’han rebaixat els sous i s’han reduït fins al 50% les par-
tides de continguts i d’inversions. Un esforç que s’ha fet sempre sense renunciar a 
mantenir el lideratge de les audiències, garantir la qualitat dels continguts i ser re-
ferència informativa, com correspon a la funció de servei públic de la Corporació.

En aquest sentit, TV3 ha tancat l’any 2017 amb un nou rècord d’audiència: 8 anys 
consecutius de lideratge. La valoració qualitativa de TV3 consolida la màxima his-
tòrica anual aconseguida el 2016 en el panell GFK, amb un índex qualitatiu de 8,3 
essent la cadena generalista més ben valorada. I pel que fa al mes de gener de 2018, 
TV3 és líder absoluta del mes, per sisè mes consecutiu, amb una quota del 13,7%, 
mantenint una distància de 4,2 punts respecte la segona cadena. A data 20 de febrer 
de 2018, TV3 és líder del mes amb un 14,5 de quota, a gairebé 5 punts de diferència 
respecte la segona cadena.

Pel que fa al mitjà ràdio, Catalunya Ràdio tanca el 2017 amb un rècord històric 
d’audiència: 698.000 oients a l’EGM del mes de novembre, liderant clarament el cap 
de setmana i amb creixement a la franja matinal de la cadena.

La situació pressupostària anteriorment descrita s’ha vist greument afectada 
per l’impacte que ha representat per la Corporació, tant els canvis de criteri inter-
pretatius de l’Agència Estatal d’Administració Tributària del Ministeri d’Hisenda 
(AEAT) en relació a l’IVA, com la recent modificació legal de la Llei de l’IVA el 
novembre del 2017 amb un nou criteri per a l’aplicació d’aquest impost.
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En relació als criteris interpretatius sobre l’aplicació de la normativa de l’IVA, a 
hores d’ara, el Ministeri d’Hisenda ha iniciat el procediment perquè la CCMA abo-
ni l’IVA per les aportacions que la Generalitat ha realitzat a la Corporació els anys 
2015, 2016 i 2017. Així mateix, Hisenda ha paralitzat el pagament a la CCMA de 
l’IVA encara pendent de retorn de part del 2016 i, també, de l’import corresponent 
a l’exercici 2017.

La suma d’aquestes actuacions entre el 2015 i el 2017 suposa un impacte global 
negatiu de 147 milions d’euros.

En relació al nou règim legal d’aplicació de l’IVA, la Llei 9/2017, de 8 de novem-
bre, de Contractes del Servei Públic, incorpora modificacions a la Llei de l’Impost 
sobre el Valor Afegit que entren en vigor el dia 10 de novembre i que afecten de ma-
nera especial a la situació de la CCMA. La llei introdueix el concepte de la dualitat 
per a les ràdios i televisions públiques i fixa la voluntat de l’Administració tributària 
de l’Estat de limitar el dret a la deducció de l’IVA suportat aplicant un càlcul assi-
milat a la prorrata general, és a dir, no considerar deduïble la part proporcional de 
l’IVA suportat equivalent al percentatge que representen les aportacions públiques 
sobre el total de recursos (ingressos propis i aportacions públiques).

El fet d’haver d’aplicar una prorrata generarà un import de despesa que fins ara 
no havia tingut un reflex en el pressupost. El càlcul estimat de l’aplicació de la pror-
rata general és de 4 M€ per al 2017 i de 20,4M€ per al 2018.

Per altra banda, l’any 2017 està previst tancar-ho amb un dèficit pressupostari 
de 5,8 M€ derivat de la caiguda dels ingressos publicitaris i, per tal de donar com-
pliment a la Llei 6/2012 d’1 d’agost de modificació de la Llei 7/2010, de 31 de març 
General de la Comunicació Audiovisual, cal que abans de l’1 d’abril es presenti una 
proposta de reducció de despeses per a l’exercici següent igual a la pèrdua o dèficit 
generat.

També cal tenir en compte que ha estat aprovada recentment la Instrucció 1/2017, 
de 12 de desembre, conjunta de la Direcció General de Pressupostos i la Intervenció 
General, per la qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga dels Pressupos-
tos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, mentre no entrin en vigor els del 2018, 
amb una aportació de la Generalitat de Catalunya a la CCMA idèntica a la aprovada 
en els esmentats Pressupostos del 2017, sense possibilitat de compensar la caiguda 
de la publicitat que no s’espera que es recuperi de forma significativa l’any 2018.

Conseqüentment a tot l’exposat, i per tal de preservar el servei de comunicació 
pública del nostre país i garantir l’estabilitat pressupostària de la Corporació i les se-
ves empreses, s’ha fet necessari la implantació per part de les direccions de la Cor-
poració d’un Pla de Contenció estimat en un màxim de 39,5 M€ per al 2018. Aquest 
Pla de Contenció afecta a les partides de despesa i inversions.

Per part de la direcció de la CCMA es treballa amb la voluntat de minimitzar al 
màxim possible l’impacte d’aquest esforç de contenció sobre l’actual oferta de pro-
gramació i continguts dels nostres mitjans.

Des del primer moment, el Consell de Govern de la Corporació, perfectament 
conscient de la gravetat de la situació actual i de l’impacte sobre programes i con-
tinguts dels nostres mitjans, ha plantejat aquest Pla de Contenció com una mesura 
extrema però alhora reversible a partir del moment en que la situació pressupostària 
de la CCMA millori.

En aquesta darrera línia, considerem que aquest important ajust no és gens po-
sitiu i, en la mesura del possible, aquesta reversibilitat hauria d’anar acompanyada 
de la conveniència d’una aportació extraordinària que permetés a la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals gestionar uns recursos, com a mínim, similars als 
gestionats per la Corporació durant els darrers anys.

Barcelona, 27 de febrer de 2018
Brauli Duart i Llinares, vicepresident
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Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el 
volum de facturació per contractació de publicitat a Televisió de 
Catalunya durant el 2017
325-00007/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 1486 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.03.2018

A la Mesa del Parlament de Catalunya
D’acord amb el que estableix l’article 163.6 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, em plau fer-vos avinent que donem resposta agrupada a les preguntes 325-
00007/12, 325-00008/12, 325-00009/12 i 325-00010/12, atès que totes elles fan 
referència a un mateix assumpte i, per consegüent, a informacions estretament rela-
cionades, fet que és objectivament constatable.

Mitjançant quatre preguntes, l’Il·tre. Sr. Diputat Santi Rodríguez i Serra, del grup 
parlamentari del Partit Popular de Catalunya, demana informació sobre el volum 
de facturació de diferents conceptes per part de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals.

En relació al volum de facturació per contractació de publicitat durant el 2017, 
tant a Televisió de Catalunya, com a les emissores de Catalunya Ràdio i altres mit-
jans diferents de la televisió i la ràdio, us les detallem a continuació: 

– Mitjà televisió: 47.462.190,00 €
– Mitjà ràdio: 8.256.696,00 €
– Mitjans digitals: 1.526.571,00 €
Pel que fa al volum facturat per vendes de programes o drets durant el 2017, us 

el detallem a continuació: 
– Vendes de produccions audiovisuals: 1.334.435,00 €
– Vendes d’edicions i publicacions: 168.781,00 €
– Vendes de drets musicals: 1.389.761,00 €

Barcelona, 1 de març de 2018
Brauli Duart i Llinares, vicepresident

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el 
volum de facturació per contractació de publicitat a les emissores  
de Catalunya Ràdio durant el 2017
325-00008/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 1486 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.03.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 325-00007/11.
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Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el 
volum de facturació per contractació de publicitat en mitjans altres 
que la televisió i la ràdio durant el 2017
325-00009/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 1486 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.03.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 325-00007/11.

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el 
volum facturat per vendes de programes o drets durant el 2017
325-00010/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 1486 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.03.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 325-00007/11.

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el 
pagament d’algun import a l’Assemblea Nacional Catalana durant  
el 2017
325-00011/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 1487 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.03.2018

A la Mesa del Parlament de Catalunya
D’acord amb el que estableix l’article 163.6 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, em plau fer-vos avinent que donem resposta agrupada a les preguntes 325-
00011/12, 325-00012/12 i 325-00013/12, atès que totes elles fan referència a un 
 mateix assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que 
és objectivament constatable.

Mitjançant tres preguntes, l’Il·tre. Sr. Diputat Santi Rodríguez i Serra, del grup 
parlamentari del Partit Popular de Catalunya, es demana informació sobre els im-
ports abonats durant el 2017 a l’Assemblea Nacional de Catalunya, Òmnium Cultu-
ral i Acció Cultural del País Valencià.

En relació a les preguntes plantejades, us informem que la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals no ha abonat cap import a les entitats interessades durant 
el 2017.

Barcelona, 1 de març de 2018
Brauli Duart i Llinares, vicepresident
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Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el 
pagament d’algun import a Òmnium Cultural durant el 2017
325-00012/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 1487 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.03.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 325-00011/11.

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el 
pagament d’algun import a Acció Cultural del País Valencià durant  
el 2017
325-00013/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 1487 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.03.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 325-00011/11.
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3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’evolució de la gestió dels residus
311-00185/12

ANUNCI: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 1384 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.03.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració fa el Govern de l’evolució de la gestió de residus a Catalunya?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’aprovació de les normes de règim interior del Centre Penitenciari 
Brians 1
311-00186/12

ANUNCI: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP CS

Reg. 1492 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.03.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Carmen de Rivera i Pla, 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: 
En relación al módulo mixto de hombres y mujeres puesto en funcionamiento 

en la cárcel de Brians 1, y en particular sobre el cumplimiento del artículo 171.1 del 
reglamento penitenciario, que prevé el establecimiento y aprobación de normas de 
régimen interior en estos casos.

– ¿Se ha aprobado el documento relativo a las normas de régimen interior en 
cumplimiento del artículo 171.1 del reglamento penitenciario?
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– En caso negativo, ¿en qué fecha está prevista su aprobación? ¿Se ha elaborado 
algún borrador o propuesta del mismo?

Palacio del Parlamento, 27 de febrero de 2018
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
la retribució mensual de Pilar Rahola per la col·laboració en el 
programa de TV3 Tot es mou
311-00187/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 1494 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.03.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

En relació a les diferents intervencions i col·laboracions diàries i setmanals per 
part de la Sra. Pilar Rahola en diferents programes de TV3, de manera freqüent des 
del mes de febrer de 2018.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la retribució mensual de la Sra. Pilar Rahola per la seva secció i col-

laboració en el programa de TV3 Tot es mou?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
la retribució mensual de Pilar Rahola per la col·laboració en el 
programa de TV3 Preguntes freqüents
311-00188/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 1495 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.03.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
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En relació a les diferents intervencions i col·laboracions diàries i setmanals per 
part de la Sra. Pilar Rahola en diferents programes de TV3, de manera freqüent des 
del mes de febrer de 2018.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la retribució mensual de la Sra. Pilar Rahola per la seva secció i col-

laboració en el programa de TV3 Preguntes Freqüents?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
criteris seguits per a contractar Pilar Rahola per a dos programes  
de TV3
311-00189/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 1496 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.03.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

En relació a les diferents intervencions i col·laboracions diàries i setmanals per 
part de la Sra. Pilar Rahola en diferents programes de TV3, de manera freqüent des 
del mes de febrer de 2018.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins han estat els criteris seleccionats per a contractar a la Sra. Pilar Rahola 

en dos dels programes de l’actual graella de TV3, fent que aparegui en pantalla un 
mínim de cinc dies dels set de la setmana?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’existència de professionals en la plantilla de TV3 que puguin  
fer les col·laboracions i les seccions que fa Pilar Rahola
311-00190/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 1497 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.03.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.
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A la Mesa del Parlament
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

En relació a les diferents intervencions i col·laboracions diàries i setmanals per 
part de la Sra. Pilar Rahola en diferents programes de TV3, de manera freqüent des 
del mes de febrer de 2018.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Atenent als problemes econòmics i de finançament que pateix TV3 en l’actua-

litat, no existeixen professionals dintre de la pròpia plantilla de personal amb capa-
citat per a poder fer aquestes col·laboracions i seccions diàries i setmanals?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
dades de les subscripcions a revistes científiques del 2015 al 2017
311-00191/12

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 1502 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.03.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Dades corresponents als anys 2017, 2016 i 2015, respecte a les subscripcions a 

revistes científiques. Es demana desglossament per institució (Generalitat de Cata-
lunya, universitats, hospitals públics i qualsevol altre institució), amb indicació del 
seu nom i per subscripció contractada.

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
iniciatives plantejades per a centralitzar les subscripcions a revistes 
científiques
311-00192/12

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 1503 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.03.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
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mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– S’ha plantejat el Govern alguna iniciativa per centralitzar les subscripcions a 

les revistes científiques?

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per a exigir l’execució de la sentència del Tribunal 
Constitucional que obliga a restituir la compensació pagada  
a la concessionària de la plataforma Castor
314-00637/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 1383 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.03.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El 21 de desembre el Tribunal Constitucional va emetre una sentència que reso-

lia els recursos interposats pel Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat 
contra diversos preceptes del Reial Decret Llei 12/2014, sobre el sistema gasista i 
la titularitat de les centrals nuclears i, especialment, referenciades a la Plataforma 
Castor.

El Síndic de Greuges ha instat al Parlament i al Govern a prendre les mesures 
oportunes per l’execució d’aquesta sentència.

En relació a aquests fets: 
– ¿Ha pres el Govern alguna mesura per exigir l’execució de la sentència que 

obliga a la restitució de la compensació pagada a la concessionària i al reintegra-
ment dels drets abonats?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·locació d’uns 
dispositius que eviten l’accés de les cigonyes a llurs nius a Tàrrega 
(Urgell)
314-00638/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 1475 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.03.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 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: 
L’entitat ecologista de Tàrrega, com el GEMA, Grup d’Ecologia i de Medi Am-

bient de Tàrrega, ha recollit la preocupació de diverses persones de la mateixa ciutat 
per la posada en perill de les cigonyes que hi nidifiquen. A la seva denúncia, asse-
nyalen la instal·lació de barnilles per part de la companyia Telefònica a l’antena de 
l’edifici de l’empresa a Tàrrega, dispositius destinats a evitar l’accés de les cigonyes 
als nius que havien construït. Dispositius similars han provocat a Lleida la mort 
d’una cigonya i que, almenys quatre més, en quedessin atrapades havent de ser res-
catades pel cos de Bombers.

Davant aquest fets: 
– Quina posició té la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Genera-

litat davant aquests fets?

Palau del Parlament, 1 de març de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes amb 
Telefónica per la col·locació d’uns dispositius que eviten l’accés de 
les cigonyes a llurs nius a Tàrrega (Urgell)
314-00639/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 1476 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.03.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
L’entitat ecologista de Tàrrega, com el GEMA, Grup d’Ecologia i de Medi Am-

bient de Tàrrega, ha recollit la preocupació de diverses persones de la mateixa ciutat 
per la posada en perill de les cigonyes que hi nidifiquen. A la seva denúncia, asse-
nyalen la instal·lació de barnilles per part de la companyia Telefònica a l’antena de 
l’edifici de l’empresa a Tàrrega, dispositius destinats a evitar l’accés de les cigonyes 
als nius que havien construït. Dispositius similars han provocat a Lleida la mort 
d’una cigonya i que, almenys quatre més, en quedessin atrapades havent de ser res-
catades pel cos de Bombers.

Davant aquest fets: 
– S’ha posat en contacte la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Ge-

neralitat amb Telefònica sobre aquests fets?

Palau del Parlament, 1 de març de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les denúncies 
presentades per entitats ecologistes arran de la col·locació d’uns 
dispositius que eviten l’accés de les cigonyes a llurs nius a Tàrrega 
(Urgell)
314-00640/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 1477 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.03.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 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: 
L’entitat ecologista de Tàrrega, com el GEMA, Grup d’Ecologia i de Medi Am-

bient de Tàrrega, ha recollit la preocupació de diverses persones de la mateixa ciutat 
per la posada en perill de les cigonyes que hi nidifiquen. A la seva denúncia, asse-
nyalen la instal·lació de barnilles per part de la companyia Telefònica a l’antena de 
l’edifici de l’empresa a Tàrrega, dispositius destinats a evitar l’accés de les cigonyes 
als nius que havien construït. Dispositius similars han provocat a Lleida la mort 
d’una cigonya i que, almenys quatre més, en quedessin atrapades havent de ser res-
catades pel cos de Bombers.

Davant aquest fets: 
– Ha rebut la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat les 

denúncies presentades per les entitats ecologistes?

Palau del Parlament, 1 de març de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els dispositius 
que Telefónica ha col·locat per a evitar l’accés de les cigonyes a llurs 
nius a Tàrrega (Urgell) s’ajusten a dret
314-00641/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 1478 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.03.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 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: 
L’entitat ecologista de Tàrrega, com el GEMA, Grup d’Ecologia i de Medi Am-

bient de Tàrrega, ha recollit la preocupació de diverses persones de la mateixa ciutat 
per la posada en perill de les cigonyes que hi nidifiquen. A la seva denúncia, asse-
nyalen la instal·lació de barnilles per part de la companyia Telefònica a l’antena de 
l’edifici de l’empresa a Tàrrega, dispositius destinats a evitar l’accés de les cigonyes 
als nius que havien construït. Dispositius similars han provocat a Lleida la mort 
d’una cigonya i que, almenys quatre més, en quedessin atrapades havent de ser res-
catades pel cos de Bombers.

Davant aquest fets: 
– Considera la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat que 

aquests dispositius s’ajusten a dret, sent la cigonya una au protegida a nivell europeu 
i estatal?

Palau del Parlament, 1 de març de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les iniciatives 
impulsades perquè no es tornin a col·locar dispositius que eviten 
l’accés de les cigonyes a llurs nius
314-00642/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 1479 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.03.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
L’entitat ecologista de Tàrrega, com el GEMA, Grup d’Ecologia i de Medi Am-

bient de Tàrrega, ha recollit la preocupació de diverses persones de la mateixa ciutat 
per la posada en perill de les cigonyes que hi nidifiquen. A la seva denúncia, asse-
nyalen la instal·lació de barnilles per part de la companyia Telefònica a l’antena de 
l’edifici de l’empresa a Tàrrega, dispositius destinats a evitar l’accés de les cigonyes 
als nius que havien construït. Dispositius similars han provocat a Lleida la mort 
d’una cigonya i que, almenys quatre més, en quedessin atrapades havent de ser res-
catades pel cos de Bombers.

Davant aquest fets: 
– Ha impulsat la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat 

alguna iniciativa per evitar que es tornin a produir aquests fets?

Palau del Parlament, 1 de març de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha reclamat la 
retirada dels dispositius que eviten l’accés de les cigonyes a llurs 
nius a Tàrrega (Urgell)
314-00643/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 1480 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.03.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 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: 
L’entitat ecologista de Tàrrega, com el GEMA, Grup d’Ecologia i de Medi Am-

bient de Tàrrega, ha recollit la preocupació de diverses persones de la mateixa ciutat 
per la posada en perill de les cigonyes que hi nidifiquen. A la seva denúncia, asse-
nyalen la instal·lació de barnilles per part de la companyia Telefònica a l’antena de 
l’edifici de l’empresa a Tàrrega, dispositius destinats a evitar l’accés de les cigonyes 
als nius que havien construït. Dispositius similars han provocat a Lleida la mort 
d’una cigonya i que, almenys quatre més, en quedessin atrapades havent de ser res-
catades pel cos de Bombers.

Davant aquest fets: 
– Ha reclamant la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat 

la retirada d’aquests dispositius tal com reclama el GEMA?

Palau del Parlament, 1 de març de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els dispositius per 
a evitar la instal·lació de nius de cigonyes als edificis del Bisbat de 
Lleida
314-00644/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 1481 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.03.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 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: 
Diverses entitats de Lleida, com IPCENA o SEO-Birdlife, han denunciat que els 

dispositius per evitar la instal·lació de nius de cigonyes en diferents edificis del Bis-
bat de Lleida han provocat la mort d’una cigonya i que almenys quatre més en que-
dessin atrapades, havent de ser rescatades pel cos de Bombers.

Davant aquests fets: 
– Quina posició té la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Genera-

litat davant aquests fets?

Palau del Parlament, 1 de març de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes amb el 
Bisbat de Lleida amb relació als dispositius que eviten la instal·lació 
de nius de cigonyes
314-00645/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 1482 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.03.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 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: 
Diverses entitats de Lleida, com IPCENA o SEO-Birdlife, han denunciat que els 

dispositius per evitar la instal·lació de nius de cigonyes en diferents edificis del Bis-
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bat de Lleida han provocat la mort d’una cigonya i que almenys quatre més en que-
dessin atrapades, havent de ser rescatades pel cos de Bombers.

Davant aquests fets: 
– S’ha posat en contacte la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Ge-

neralitat amb el Bisbat de Lleida sobre aquests fets?

Palau del Parlament, 1 de març de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les denúncies 
presentades per entitats ecologistes amb relació als dispositius que 
eviten la instal·lació de nius de cigonyes als edificis del Bisbat de 
Lleida
314-00646/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 1483 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.03.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 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: 
Diverses entitats de Lleida, com IPCENA o SEO-Birdlife, han denunciat que els 

dispositius per evitar la instal·lació de nius de cigonyes en diferents edificis del Bis-
bat de Lleida han provocat la mort d’una cigonya i que almenys quatre més en que-
dessin atrapades, havent de ser rescatades pel cos de Bombers.

Davant aquests fets: 
– Ha rebut la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat les 

denúncies presentades per les entitats ecologistes?

Palau del Parlament, 1 de març de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els dispositius 
col·locats als edificis del Bisbat de Lleida per a evitar que s’hi 
instal·lin nius de cigonyes s’ajusten a dret
314-00647/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 1484 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.03.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
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mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 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: 
Diverses entitats de Lleida, com IPCENA o SEO-Birdlife, han denunciat que els 

dispositius per evitar la instal·lació de nius de cigonyes en diferents edificis del Bis-
bat de Lleida han provocat la mort d’una cigonya i que almenys quatre més en que-
dessin atrapades, havent de ser rescatades pel cos de Bombers.

Davant aquests fets: 
– Considera la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat que 

aquests dispositius s’ajusten a dret, sent la cigonya una au protegida a nivell europeu 
i estatal?

Palau del Parlament, 1 de març de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les iniciatives 
impulsades per a evitar danys a les cigonyes que volen fer llurs nius 
als edificis del Bisbat de Lleida
314-00648/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 1485 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.03.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 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: 
Diverses entitats de Lleida, com IPCENA o SEO-Birdlife, han denunciat que els 

dispositius per evitar la instal·lació de nius de cigonyes en diferents edificis del Bis-
bat de Lleida han provocat la mort d’una cigonya i que almenys quatre més en que-
dessin atrapades, havent de ser rescatades pel cos de Bombers.

Davant aquests fets: 
– Ha impulsat la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat 

alguna iniciativa per evitar que es tornin a produir aquests fets?

Palau del Parlament, 1 de març de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP



BOPC 35
9 de març de 2018

3.25.15. Preguntes per escrit 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aprovació de les 
normes de règim interior del Centre Penitenciari Brians 1
314-00649/12

FORMULACIÓ: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP CS

Reg. 1493 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.03.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlamento
Carmen de Rivera i Pla, 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: 
En relación al módulo mixto de hombres y mujeres puesto en funcionamiento 

en la cárcel de Brians 1, y en particular sobre el cumplimiento del artículo 171.1 del 
reglamento penitenciario, que prevé el establecimiento y aprobación de normas de 
régimen interior en estos casos.

– ¿Se ha aprobado el documento relativo a las normas de régimen interior en 
cumplimiento del artículo 171.1 del reglamento penitenciario?

– En caso negativo, ¿en qué fecha está prevista su aprobación? ¿Se ha elaborado 
algún borrador o propuesta del mismo?

Palacio del Parlamento, 27 de febrero de 2018 
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retribució 
mensual de Pilar Rahola per la col·laboració en el programa de  
TV3 Tot es mou
314-00650/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 1498 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.03.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

En relació a les diferents intervencions i col·laboracions diàries i setmanals per 
part de la Sra. Pilar Rahola en diferents programes de TV3, de manera freqüent des 
del mes de febrer de 2018.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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– Quina és la retribució mensual de la Sra. Pilar Rahola per la seva secció i col-
laboració en el programa de TV3 Tot es mou?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retribució 
mensual de Pilar Rahola per la col·laboració en el programa de  
TV3 Preguntes freqüents
314-00651/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 1499 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.03.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

En relació a les diferents intervencions i col·laboracions diàries i setmanals per 
part de la Sra. Pilar Rahola en diferents programes de TV3, de manera freqüent des 
del mes de febrer de 2018.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la retribució mensual de la Sra. Pilar Rahola per la seva secció i col-

laboració en el programa de TV3 Preguntes Freqüents?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris seguits 
per a contractar Pilar Rahola per a dos programes de TV3
314-00652/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 1500 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.03.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
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En relació a les diferents intervencions i col·laboracions diàries i setmanals per 
part de la Sra. Pilar Rahola en diferents programes de TV3, de manera freqüent des 
del mes de febrer de 2018.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins han estat els criteris seleccionats per a contractar a la Sra. Pilar Rahola 

en dos dels programes de l’actual graella de TV3, fent que aparegui en pantalla un 
mínim de cinc dies dels set de la setmana?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència de 
professionals en la plantilla de TV3 que puguin fer les col·laboracions 
i les seccions que fa Pilar Rahola
314-00653/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 1501 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.03.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

En relació a les diferents intervencions i col·laboracions diàries i setmanals per 
part de la Sra. Pilar Rahola en diferents programes de TV3, de manera freqüent des 
del mes de febrer de 2018.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Atenent als problemes econòmics i de finançament que pateix TV3 en l’actua-

litat, no existeixen professionals dintre de la pròpia plantilla de personal amb capa-
citat per a poder fer aquestes col·laboracions i seccions diàries i setmanals?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades de les 
subscripcions a revistes científiques del 2015 al 2017
314-00654/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 1504 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.03.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.
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A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Dades corresponents als anys 2017, 2016 i 2015, respecte a les subscripcions a 

revistes científiques. Es demana desglossament per institució (Generalitat de Cata-
lunya, universitats, hospitals públics i qualsevol altre institució), amb indicació del 
seu nom i per subscripció contractada.

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les iniciatives 
plantejades per a centralitzar les subscripcions a revistes 
científiques
314-00655/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 1505 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.03.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– S’ha plantejat el Govern alguna iniciativa per centralitzar les subscripcions a 

les revistes científiques?

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuntaments de 
la província de Barcelona que no tenen com a secretari un funcionari 
amb habilitació nacional
314-00656/12

FORMULACIÓ: MARTA MORETA ROVIRA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1508 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.03.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.
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A la Mesa del Parlament
Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord 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: 
– Quins són els ajuntaments de la província de Barcelona que no tenen nomenat 

secretari/a a un funcionari habilitat nacional a 1 de gener de 2018?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2018
Marta Moreta Rovira, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuntaments de 
la província de Barcelona que no tenen com a tresorer un funcionari 
amb habilitació nacional
314-00657/12

FORMULACIÓ: MARTA MORETA ROVIRA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1509 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.03.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord 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: 
– Quins són els ajuntaments de la província de Barcelona que no tenen nomenat 

tresorer/a a un funcionari habilitat nacional a 1 de gener del 2018?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2018
Marta Moreta Rovira, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuntaments 
de la província de Barcelona que no tenen com a interventor un 
funcionari amb habilitació nacional
314-00658/12

FORMULACIÓ: MARTA MORETA ROVIRA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1510 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.03.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.
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A la Mesa del Parlament
Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord 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: 
– Quins són els ajuntaments de la província de Barcelona que no tenen nomenat 

interventor/a a un funcionari habilitat nacional a 1 de gener de 2018?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2018
Marta Moreta Rovira, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuntaments de 
la província de Tarragona que no tenen com a secretari un funcionari 
amb habilitació nacional
314-00659/12

FORMULACIÓ: MARTA MORETA ROVIRA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1511 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.03.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord 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: 
– Quins són els ajuntaments de la província de Tarragona que no tenen nomenat 

secretari/a a un funcionari habilitat nacional a 1de gener de 2018?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2018
Marta Moreta Rovira, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuntaments de 
la província de Tarragona que no tenen com a tresorer un funcionari 
amb habilitació nacional
314-00660/12

FORMULACIÓ: MARTA MORETA ROVIRA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1512 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.03.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.
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A la Mesa del Parlament
Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord 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: 
– Quins són els ajuntaments de la província de Tarragona que no tenen nomenat 

tresorer/a a un funcionari habilitat nacional a 1 de gener de 2018?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2018
Marta Moreta Rovira, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuntaments 
de la província de Tarragona que no tenen com a interventor un 
funcionari amb habilitació nacional
314-00661/12

FORMULACIÓ: MARTA MORETA ROVIRA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1513 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.03.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord 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: 
– Quins són els ajuntaments de la província de Tarragona que no tenen nomenat 

interventor/a a un funcionari habilitat nacional a 1 de gener de 2018?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2018
Marta Moreta Rovira, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuntaments de 
la província de Girona que no tenen com a secretari un funcionari 
amb habilitació nacional
314-00662/12

FORMULACIÓ: MARTA MORETA ROVIRA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1514 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.03.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.
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A la Mesa del Parlament
Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord 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: 
– Quins són els ajuntaments de la província de Girona que no tenen nomenat se-

cretari/a a un funcionari habilitat nacional a 1 de gener de 2018?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2018
Marta Moreta Rovira, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuntaments de 
la província de Girona que no tenen com a tresorer un funcionari amb 
habilitació nacional
314-00663/12

FORMULACIÓ: MARTA MORETA ROVIRA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1515 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.03.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord 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: 
– Quins són els ajuntaments de la província de Girona que no tenen nomenat tre-

sorer/a a un funcionari habilitat nacional a 1 de gener de 2018?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2018
Marta Moreta Rovira, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuntaments de 
la província de Girona que no tenen com a interventor un funcionari 
amb habilitació nacional
314-00664/12

FORMULACIÓ: MARTA MORETA ROVIRA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1516 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.03.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.
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A la Mesa del Parlament
Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord 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: 
– Quins són els ajuntaments de la província de Girona que no tenen nomenat in-

terventor/a a un funcionari habilitat nacional a 1 de gener de 2018?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2018
Marta Moreta Rovira, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuntaments de 
la província de Lleida que no tenen com a secretari un funcionari 
amb habilitació nacional
314-00665/12

FORMULACIÓ: MARTA MORETA ROVIRA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1517 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.03.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord 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: 
– Quins són els ajuntaments de la província de Lleida que no tenen nomenat se-

cretari/a a un funcionari habilitat nacional a 1 de gener de 2018?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2018
Marta Moreta Rovira, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuntaments de 
la província de Lleida que no tenen com a tresorer un funcionari amb 
habilitació nacional
314-00666/12

FORMULACIÓ: MARTA MORETA ROVIRA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1518 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.03.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.
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A la Mesa del Parlament
Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord 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: 
– Quins són els ajuntaments de la província de Lleida que no tenen nomenat tre-

sorer/a a un funcionari habilitat nacional a 1 de gener de 2018?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2018
Marta Moreta Rovira, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuntaments de 
la província de Lleida que no tenen com a interventor un funcionari 
amb habilitació nacional
314-00667/12

FORMULACIÓ: MARTA MORETA ROVIRA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 1519 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.03.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord 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: 
– Quins són els ajuntaments de la província de Lleida que no tenen nomenat in-

terventor/a a un funcionari habilitat nacional a 1 de gener de 2018?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2018
Marta Moreta Rovira, diputada GP PSC-Units


	_GoBack
	_GoBack
	1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació
	1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	1.27.15. Preguntes per escrit
	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre la viabilitat econòmica de la Corporació i els seus canals de comunicació
	325-00003/12
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el volum de facturació per contractació de publicitat a Televisió de Catalunya durant el 2017
	325-00007/12
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el volum de facturació per contractació de publicitat a les emissores 
de Catalunya Ràdio durant el 2017
	325-00008/12
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el volum de facturació per contractació de publicitat en mitjans altres que la televisió i la ràdio durant el 2017
	325-00009/12
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el volum facturat per vendes de programes o drets durant el 2017
	325-00010/12
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el pagament d’algun import a l’Assemblea Nacional Catalana durant 
el 2017
	325-00011/12
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el pagament d’algun import a Òmnium Cultural durant el 2017
	325-00012/12
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el pagament d’algun import a Acció Cultural del País Valencià durant 
el 2017
	325-00013/12
	Resposta del president del Consell de Govern



	3. Tramitacions en curs
	3.25. Preguntes al Govern
	3.25.10. Preguntes orals en comissió
	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’evolució de la gestió dels residus
	311-00185/12
	Anunci: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’aprovació de les normes de règim interior del Centre Penitenciari Brians 1
	311-00186/12
	Anunci: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la retribució mensual de Pilar Rahola per la col·laboració en el programa de TV3 Tot es mou
	311-00187/12
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la retribució mensual de Pilar Rahola per la col·laboració en el programa de TV3 Preguntes freqüents
	311-00188/12
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els criteris seguits per a contractar Pilar Rahola per a dos programes 
de TV3
	311-00189/12
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’existència de professionals en la plantilla de TV3 que puguin 
fer les col·laboracions i les seccions que fa Pilar Rahola
	311-00190/12
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les dades de les subscripcions a revistes científiques del 2015 al 2017
	311-00191/12
	Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les iniciatives plantejades per a centralitzar les subscripcions a revistes científiques
	311-00192/12
	Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs


	3.25.15. Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a exigir l’execució de la sentència del Tribunal Constitucional que obliga a restituir la compensació pagada 
a la concessionària de la plataforma Castor
	314-00637/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·locació d’uns dispositius que eviten l’accés de les cigonyes a llurs nius a Tàrrega (Urgell)
	314-00638/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes amb Telefónica per la col·locació d’uns dispositius que eviten l’accés de les cigonyes a llurs nius a Tàrrega (Urgell)
	314-00639/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les denúncies presentades per entitats ecologistes arran de la col·locació d’uns dispositius que eviten l’accés de les cigonyes a llurs nius a Tàrrega (Urgell)
	314-00640/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els dispositius que Telefónica ha col·locat per a evitar l’accés de les cigonyes a llurs nius a Tàrrega (Urgell) s’ajusten a dret
	314-00641/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les iniciatives impulsades perquè no es tornin a col·locar dispositius que eviten l’accés de les cigonyes a llurs nius
	314-00642/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha reclamat la retirada dels dispositius que eviten l’accés de les cigonyes a llurs nius a Tàrrega (Urgell)
	314-00643/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els dispositius per a evitar la instal·lació de nius de cigonyes als edificis del Bisbat de Lleida
	314-00644/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes amb el Bisbat de Lleida amb relació als dispositius que eviten la instal·lació de nius de cigonyes
	314-00645/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les denúncies presentades per entitats ecologistes amb relació als dispositius que eviten la instal·lació de nius de cigonyes als edificis del Bisbat de Lleida
	314-00646/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els dispositius col·locats als edificis del Bisbat de Lleida per a evitar que s’hi instal·lin nius de cigonyes s’ajusten a dret
	314-00647/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les iniciatives impulsades per a evitar danys a les cigonyes que volen fer llurs nius als edificis del Bisbat de Lleida
	314-00648/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aprovació de les normes de règim interior del Centre Penitenciari Brians 1
	314-00649/12
	Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retribució mensual de Pilar Rahola per la col·laboració en el programa de 
TV3 Tot es mou
	314-00650/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retribució mensual de Pilar Rahola per la col·laboració en el programa de 
TV3 Preguntes freqüents
	314-00651/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris seguits per a contractar Pilar Rahola per a dos programes de TV3
	314-00652/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència de professionals en la plantilla de TV3 que puguin fer les col·laboracions i les seccions que fa Pilar Rahola
	314-00653/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades de les subscripcions a revistes científiques del 2015 al 2017
	314-00654/12
	Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les iniciatives plantejades per a centralitzar les subscripcions a revistes científiques
	314-00655/12
	Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuntaments de la província de Barcelona que no tenen com a secretari un funcionari amb habilitació nacional
	314-00656/12
	Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuntaments de la província de Barcelona que no tenen com a tresorer un funcionari amb habilitació nacional
	314-00657/12
	Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuntaments de la província de Barcelona que no tenen com a interventor un funcionari amb habilitació nacional
	314-00658/12
	Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuntaments de la província de Tarragona que no tenen com a secretari un funcionari amb habilitació nacional
	314-00659/12
	Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuntaments de la província de Tarragona que no tenen com a tresorer un funcionari amb habilitació nacional
	314-00660/12
	Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuntaments de la província de Tarragona que no tenen com a interventor un funcionari amb habilitació nacional
	314-00661/12
	Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuntaments de la província de Girona que no tenen com a secretari un funcionari amb habilitació nacional
	314-00662/12
	Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuntaments de la província de Girona que no tenen com a tresorer un funcionari amb habilitació nacional
	314-00663/12
	Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuntaments de la província de Girona que no tenen com a interventor un funcionari amb habilitació nacional
	314-00664/12
	Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuntaments de la província de Lleida que no tenen com a secretari un funcionari amb habilitació nacional
	314-00665/12
	Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuntaments de la província de Lleida que no tenen com a tresorer un funcionari amb habilitació nacional
	314-00666/12
	Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuntaments de la província de Lleida que no tenen com a interventor un funcionari amb habilitació nacional
	314-00667/12
	Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units






