
TAUL A DE CONT INGUT

1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els resultats de la modi-
ficació del Codi de consum
310-00170/12
Substanciació 7

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’ensenyament de català 
a adults no alfabetitzats
310-00171/12
Substanciació 7

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les accions per a reforçar 
l’atenció primària
310-00172/12
Substanciació 7

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la penalització de l’Estat 
en el repartiment de fons de l’impost sobre la renda de les persones físiques per a 
projectes socials
310-00173/12
Substanciació 7

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’emergència climàtica
310-00174/12
Substanciació 7

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la manca de recursos en 
els serveis sanitaris
310-00175/12
Substanciació 8

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els projectes lingüístics 
dels centres educatius
310-00176/12
Substanciació 8

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la gestió dels serveis pe-
nitenciaris
310-00177/12
Substanciació 8

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el compliment de l’estra-
tègia per a l’acollida i la inclusió dels infants i joves emigrats sols
310-00178/12
Substanciació 8

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política de concessió 
del tercer grau penitenciari
310-00179/12
Substanciació 8
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre l’aten-
ció a les persones dependents
317-00098/12
Substanciació 8

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la va-
loració del primer any de govern i les prioritats i perspectives per al que resta de 
legislatura
317-00099/12
Substanciació 9

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació laboral i retributiva dels professors associats i del personal investigador de 
les universitats públiques
317-00100/12
Substanciació 9

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la va-
loració dels resultats de l’independentisme en les darreres convocatòries electorals
317-00101/12
Substanciació 9

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la va-
loració de les darreres eleccions i el creixement de la ultradreta i sobre la resolució 
de l’ONU que demana l’alliberament dels presos polítics
317-00102/12
Substanciació 9

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre el pres-
supost i les mesures per a la transició energètica i per a lluitar contra el canvi climàtic
317-00103/12
Substanciació 9

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment d’encàrrec al Centre 
d’Estudis d’Opinió de l’enquesta sobre l’opinió política adreçada al conjunt d’Espanya
314-04250/12
Resposta del Govern 10

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’enquesta sobre l’opinió política 
adreçada al conjunt d’Espanya encarregada al Centre d’Estudis d’Opinió forma part 
d’un pla anual d’estudis d’opinió dels departaments de la Generalitat
314-04251/12
Resposta del Govern 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’enquesta sobre l’opinió política 
adreçada al conjunt d’Espanya encarregada al Centre d’Estudis d’Opinió forma part 
d’un pla anual d’estudis d’opinió del mateix ens
314-04252/12
Resposta del Govern 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació del Consell Rector 
del Centre d’Estudis d’Opinió en el procediment d’encàrrec a l’ens de l’enquesta 
sobre l’opinió política adreçada al conjunt d’Espanya
314-04253/12
Resposta del Govern 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es preveu incloure en futurs plans 
anuals enquestes sobre l’opinió política adreçada al conjunt d’Espanya
314-04254/12
Resposta del Govern 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per al millorament de 
les habilitats cognitives en la llengua materna majoritària
314-04309/12
Resposta del Govern 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les escoles bilingües a què fa re-
ferència l’informe final del Grup d’Alt Nivell sobre el Multilingüisme
314-04310/12
Resposta del Govern 12



BOPC 348
31 de maig de 2019

Taula de contingut 3

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els sistemes educatius de les 
altres comunitats autònomes són un model d’èxit
314-04311/12
Resposta del Govern 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’informe final del Grup d’Alt Nivell 
sobre el Multilingüisme considera que la gestió del multilingüisme a Espanya és bona
314-04312/12
Resposta del Govern 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tasca de l’Oficina de Drets Civils 
i Polítics de divulgació i assessorament en els centres educatius
314-04442/12
Resposta del Govern 13

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

1.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre la selecció dels tres ter-
tulians que apareixen al documental De què es queixen les dones? per a tractar la 
participació de les dones en les tertúlies televisives
325-00034/12
Resposta del president del Consell de Govern 14

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 resultats de la modi-
ficació del Codi de consum
310-00170/12
Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’ensenyament de català 
a adults no alfabetitzats
310-00171/12
Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les accions per a reforçar 
l’atenció primària
310-00172/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la penalització de l’Estat 
en el repartiment de fons de l’impost sobre la renda de les persones físiques per a 
projectes socials
310-00173/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’emergència climàtica
310-00174/12
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la manca de recursos en 
els serveis sanitaris
310-00175/12
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els projectes lingüístics 
dels centres educatius
310-00176/12
Anunci: Lorena Roldán Suárez, del GP Cs 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la gestió dels serveis pe-
nitenciaris
310-00177/12
Anunci: Lorena Roldán Suárez, del GP Cs 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el compliment de l’estra-
tègia per a l’acollida i la inclusió dels infants i joves emigrats sols
310-00178/12
Anunci: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 18
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política de concessió 
del tercer grau penitenciari
310-00179/12
Anunci: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC 18

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00098/12
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 18

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00099/12
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units 19

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política i social
317-00100/12
Anunci: Carles Riera Albert, del SP CUP-CC 19

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els 
darrers esdeveniments polítics
317-00101/12
Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat 20

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els 
darrers esdeveniments polítics
317-00102/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 20

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00103/12
Anunci: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 20

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els criteris per a escollir 
els agents dels Mossos d’Esquadra que integraran l’Àrea de Seguretat Institucional
311-01012/12
Anunci: Jean Castel Sucarrat, del GP Cs 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les infraestructures de 
l’Àrea de Seguretat Institucional
311-01013/12
Anunci: Jean Castel Sucarrat, del GP Cs 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els riscs detectats pel 
Departament de la Presidència per a crear l’Àrea de Seguretat Institucional
311-01014/12
Anunci: Jean Castel Sucarrat, del GP Cs 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la finalitat de la creació 
de l’Àrea de Seguretat Institucional
311-01015/12
Anunci: Jean Castel Sucarrat, del GP Cs 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’execució del Pla d’ac-
ció del sector làctic català 2017-2019
311-01016/12
Anunci: Marc Parés Franzi, del GP CatECP 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’estat de la indústria 
lletera i la concentració d’empreses intermediàries
311-01017/12
Anunci: Marc Parés Franzi, del GP CatECP 23

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el bloqueig de seguidors en el seu 
compte oficial de Twitter
314-04677/12
Formulació: Ramon Espadaler i Parcerisas, del GP PSC-Units 24
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a bloquejar segui-
dors en els diversos comptes governamentals de Twitter
314-04678/12
Formulació: Ramon Espadaler i Parcerisas, del GP PSC-Units 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la unitat de criteris en la gestió dels 
diversos comptes governamentals de Twitter
314-04679/12
Formulació: Ramon Espadaler i Parcerisas, del GP PSC-Units 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el bloqueig de seguidors discre-
pants en el seu compte oficial de Twitter
314-04680/12
Formulació: Ramon Espadaler i Parcerisas, del GP PSC-Units 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de seguidors bloquejats 
en el seu compte oficial de Twitter
314-04681/12
Formulació: Ramon Espadaler i Parcerisas, del GP PSC-Units 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons dels bloquejos de segui-
dors del seu compte oficial de Twitter
314-04682/12
Formulació: Ramon Espadaler i Parcerisas, del GP PSC-Units 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els interns i la plantilla de treba-
lladors dels centres educatius Els Til·lers - Unitat terapèutica, L’Alzina, Montilivi - 
Unitat oberta, Folch i Torres, El Segre, Oriol Badia i Can Llupià, de l’abril del 2015 
a l’abril del 2019
314-04683/12
Formulació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les indústries compradores amb 
llet declarada i les indústries de fabricació de productes lactis
314-04684/12
Formulació: Marc Parés Franzi, del GP CatECP 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a posar 
fi al tancament d’explotacions lleteres
314-04685/12
Formulació: Marc Parés Franzi, del GP CatECP 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants i adolescents 
amb trastorn específic del llenguatge
314-04686/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el diagnòstic del trastorn específic 
del llenguatge a Catalunya
314-04687/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels diagnòstics del 
trastorn específic del llenguatge als centres de recursos educatius per a deficients 
auditius
314-04688/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a fer un diag-
nòstic precoç del trastorn específic del llenguatge
314-04689/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres que avaluen i diagnos-
tiquen el trastorn específic del llenguatge
314-04690/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que acompanyen la 
declaració d’emergència climàtica del 14 de maig de 2019
314-04691/12
Formulació: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP 30
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3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

3.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre la relació entre les intervencions de Ra-
món Cotarelo com a col·laborador als mitjans de la Corporació i les gratificacions 
rebudes del 2016 ençà
325-00037/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 31
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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 resultats 
de la modificació del Codi de consum
310-00170/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 32, tinguda el 29.05.2019, DSPC-P 53.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre 
l’ensenyament de català a adults no alfabetitzats
310-00171/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 32, tinguda el 29.05.2019, DSPC-P 53.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les accions 
per a reforçar l’atenció primària
310-00172/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 32, tinguda el 29.05.2019, DSPC-P 53.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la 
penalització de l’Estat en el repartiment de fons de l’impost sobre la 
renda de les persones físiques per a projectes socials
310-00173/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 32, tinguda el 29.05.2019, DSPC-P 53.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre 
l’emergència climàtica
310-00174/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 32, tinguda el 29.05.2019, DSPC-P 53.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la manca de 
recursos en els serveis sanitaris
310-00175/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 32, tinguda el 29.05.2019, DSPC-P 53.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els 
projectes lingüístics dels centres educatius
310-00176/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 32, tinguda el 29.05.2019, DSPC-P 53.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la gestió 
dels serveis penitenciaris
310-00177/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 32, tinguda el 29.05.2019, DSPC-P 53.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el 
compliment de l’estratègia per a l’acollida i la inclusió dels infants i 
joves emigrats sols
310-00178/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 32, tinguda el 29.05.2019, DSPC-P 53.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política 
de concessió del tercer grau penitenciari
310-00179/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 32, tinguda el 29.05.2019, DSPC-P 53.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre l’atenció a les persones dependents
317-00098/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 32, tinguda el 29.05.2019, DSPC-P 53.
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en 
el Ple sobre la valoració del primer any de govern i les prioritats i 
perspectives per al que resta de legislatura
317-00099/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 32, tinguda el 29.05.2019, DSPC-P 53.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació laboral i retributiva dels professors associats i 
del personal investigador de les universitats públiques
317-00100/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 32, tinguda el 29.05.2019, DSPC-P 53.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la valoració dels resultats de l’independentisme en les 
darreres convocatòries electorals
317-00101/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 32, tinguda el 29.05.2019, DSPC-P 53.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la valoració de les darreres eleccions i el creixement de la 
ultradreta i sobre la resolució de l’ONU que demana l’alliberament 
dels presos polítics
317-00102/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 32, tinguda el 29.05.2019, DSPC-P 53.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre el pressupost i les mesures per a la transició energètica i 
per a lluitar contra el canvi climàtic
317-00103/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 32, tinguda el 29.05.2019, DSPC-P 53.
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1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment 
d’encàrrec al Centre d’Estudis d’Opinió de l’enquesta sobre l’opinió 
política adreçada al conjunt d’Espanya
314-04250/12

Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 38947 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.05.2019

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

lunya, i per tal de donar resposta conjunta a les preguntes escrites, amb número de 
tramitació: 314-04250/12 a 314-04254/12, ambdues incloses, us trameto, en docu-
ment annex, la informació facilitada pel Centre d’Estudis Opinió.

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

Barcelona, 21 de maig 2019
Meritxell Budó i Pla, consellera de la Presidència

Annex
El dia 1 de març es va publicar al DOGC número 7821, la Resolució PRE/455/2019, 

de 26 de febrer, per la qual es dona publicitat a l’encàrrec de gestió de l’Administra-
ció de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de la Presidència, al 
Centre d’Estudis d’Opinió per a la realització d’una enquesta sobre l’opinió política 
adreçada al conjunt de l’Estat.

L’objecte de l’encàrrec al qual fa referència aquesta Resolució, «és el suport i 
l’assessorament per a l’elaboració d’una enquesta, el qual comprèn l’assessorament 
tècnic i la realització de les tasques de disseny de l’enquesta, suport per a la contrac-
tació dels treballs de camp, suport en el seguiment i control dels treballs contractats, 
depuració, si s’escau, de la matriu de dades, així com la preparació de les dades que 
s’han d’incorporar al Registre d’Estudis d’Opinió.»

Així doncs, el Centre d’Estudis d’Opinió no realitza cap enquesta sobre l’opinió 
pública adreçada al conjunt d’Espanya. L’enquesta a la qual es refereixen les pregun-
tes respon a una iniciativa del Departament de la Presidència, que és qui contracta 
els treballs de camp i qui en determina el contingut i l’abast del projecte. El CEO, en 
aquest encàrrec, acompleix la funció de suport i d’assessorament en tot aquest pro-
cés de realització de l’enquesta.

No ens consta que aquesta enquesta formi part d’un pla del Departament de la 
Presidència o d’altre Departament per a l’any 2019, tot i que l’elaboració d’aquest pla 
és potestativa, d’acord amb l’article 19.2 de la Llei 6/2007, de 17 de juliol, del Centre 
d’Estudis d’Opinió. D’altra banda, aquesta enquesta no forma part del pla anual dels 
estudis d’opinió que impulsa el mateix Centre.

El Consell Rector del Centre d’Estudis d’Opinió no ha participat en el procés de 
gestació d’aquest encàrrec referit a la Resolució PRE/455/2019, en tant que la nor-
mativa no preveu la intervenció preceptiva del Consell Rector en els encàrrecs que 
rep el Centre d’Estudis d’Opinió.
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No està previst incloure en futurs plans anuals d’estudis d’opinió elaborats pel 
CEO cap enquesta sobre l’opinió política al conjunt d’Espanya. 

Jordi Argelaguet i Argemí, director

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’enquesta sobre 
l’opinió política adreçada al conjunt d’Espanya encarregada al Centre 
d’Estudis d’Opinió forma part d’un pla anual d’estudis d’opinió dels 
departaments de la Generalitat
314-04251/12

Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 38947 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.05.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04250/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’enquesta sobre 
l’opinió política adreçada al conjunt d’Espanya encarregada al Centre 
d’Estudis d’Opinió forma part d’un pla anual d’estudis d’opinió del 
mateix ens
314-04252/12

Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 38947 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.05.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04250/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació del 
Consell Rector del Centre d’Estudis d’Opinió en el procediment 
d’encàrrec a l’ens de l’enquesta sobre l’opinió política adreçada al 
conjunt d’Espanya
314-04253/12

Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 38947 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.05.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04250/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es preveu incloure 
en futurs plans anuals enquestes sobre l’opinió política adreçada al 
conjunt d’Espanya
314-04254/12

Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 38947 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.05.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04250/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per 
al millorament de les habilitats cognitives en la llengua materna 
majoritària
314-04309/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 39044 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.05.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-04309/12314-
04310/12, 314-04311/12 i 314-04312/12 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.

L’informe fa referència a tot el sistema educatiu de Catalunya que garanteix que 
tot l’alumnat un cop finalitza els ensenyaments obligatoris té un nivell adequat de 
les dues llengües oficials de Catalunya, i així ho evidencien les avaluacions internes 
i externes que es duen a terme del nostre sistema educatiu.

El Govern de la Generalitat de Catalunya a través del Departament d’Educació 
ha de regular i sostenir el Servei d’Educació de Catalunya i en cap cas es fan con-
sideracions sobre el sistema educatiu estatal o els sistemes educatius d’altres comu-
nitats autònomes

Barcelona, 23 de maig de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les escoles bilingües 
a què fa referència l’informe final del Grup d’Alt Nivell sobre el 
Multilingüisme
314-04310/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 39044 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.05.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04309/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els sistemes 
educatius de les altres comunitats autònomes són un model d’èxit
314-04311/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 39044 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.05.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04309/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’informe final del 
Grup d’Alt Nivell sobre el Multilingüisme considera que la gestió del 
multilingüisme a Espanya és bona
314-04312/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 39044 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.05.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04309/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tasca de l’Oficina 
de Drets Civils i Polítics de divulgació i assessorament en els centres 
educatius
314-04442/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 39004 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.05.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-04442/12 us in-
formo del següent:

L’Oficina de Drets Civils i Polítics té previst treballar conjuntament amb el De-
partament d’Educació per tal de facilitar al personal docent i als centres educatius 
eines per a la divulgació dels valors democràtics i del drets civils i polítics.

Barcelona, 16 de maig de 2019
Pere Aragonès, conseller d’Economia i Hisenda
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1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

1.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre la selecció dels tres tertulians que apareixen al documental 
De què es queixen les dones? per a tractar la participació de les 
dones en les tertúlies televisives
325-00034/12

Proponent: David Pérez Ibáñez, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 38900 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.05.2019

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 als directius de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals.

En resposta a la pregunta respondre per escrit amb número de tramitació de 325-
00034/12, presentada pels diputats senyor David Pérez Ibáñez i senyora Beatriz Sil-
va Gallardo, del grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.

En relació al documental De què es queixen les dones?, quins han sigut els crite-
ris de la productora Sense ficció per a la selecció dels tres tertulians que hi apareixen 
per tractar la participació de les dones en les tertúlies televisives? En concret, quins 
han estat els criteris per a l’elecció del periodista Manel Manchón.

Resposta
El criteri de les autores del documental De què es queixen les dones?, emès el 5 

de març en el marc de la nit especial de TV3 dedicada a les dones, a l’hora de se-
leccionar tots els fragments de tertúlies va ser mostrar exemples d’interrupcions per 
part d’homes tertulians que, en un moment determinat, no deixaven parlar o inter-
rompien dones tertulianes.

Es van buscar exemples molt recents que fossin evidents d’aquestes situacions, 
com a mostra de conductes que es reprodueixen habitualment: exemples d’homes 
professionals que no deixaven parlar dones professionals.

En aquest apartat concret del documental, es van seleccionar tres fragments reals 
que es van produir als programes Més 324, Els matins i Tot es mou. Són exemples 
en els quals no s’identifica els tertulians i les tertulianes, sinó que només s’exposen 
les situacions tal com van succeir.

Els fragments s’incloïen en el bloc on es parlava de les dones als mitjans de co-
municació com a expertes i opinadores, que s’iniciava amb dades sobre la presència 
de les dones professionals als mitjans de comunicació. Tot seguit, hi havia una inter-
venció d’Isabel Muntané Rodríguez, membre del Col·lectiu Onsónlesdones, que con-
cloïa la seva intervenció amb l’afirmació «és cert que les tertúlies estan organitza-
des des d’una mirada masclista». Després, la veu en off introduïa els tres fragments 
referenciats com a mostra crítica de situacions viscudes a programes de la pròpia 
CCMA, en cap cas amb la intenció d’assenyalar ningú de forma personal.

Sant Joan Despí, 22 de maig del 2019
Núria Llorach i Boladeras
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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 resultats 
de la modificació del Codi de consum
310-00170/12

ANUNCI: ALBERT BATET I CANADELL, DEL GP JXCAT

Reg. 39116 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 27.05.2019

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern sobre els resultats derivats de la darrera 

modificació del codi de consum?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre 
l’ensenyament de català a adults no alfabetitzats
310-00171/12

ANUNCI: ALBERT BATET I CANADELL, DEL GP JXCAT

Reg. 39117 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 27.05.2019

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern sobre l’ensenyament del català a adults no 

alfabetitzats?

Palau del Parlament, 27 de Maig de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les accions 
per a reforçar l’atenció primària
310-00172/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 39130 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 27.05.2019

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 

que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, presenta al Go-
vern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre les accions del Govern per reforçar l’atenció primària a Catalunya.

Palau del Parlament, 27 de maig de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la 
penalització de l’Estat en el repartiment de fons de l’impost sobre la 
renda de les persones físiques per a projectes socials
310-00173/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 39131 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 27.05.2019

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 

que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, presenta al Go-
vern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la penalització de l’Estat en el repartiment de fons de l’IRPF per a pro-

jectes socials.

Palau del Parlament, 27 de maig de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre 
l’emergència climàtica
310-00174/12

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 39132 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 27.05.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del 
Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern en relació amb l’emergència climàtica?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la manca de 
recursos en els serveis sanitaris
310-00175/12

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 39133 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 27.05.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del 
Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern en relació amb la mancança de recursos en 

els serveis sanitaris?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els 
projectes lingüístics dels centres educatius
310-00176/12

ANUNCI: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP CS

Reg. 39142 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 27.05.2019

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, presenta 
al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre els projectes lingüístics dels centres educatius.

Palau del Parlament, 27 de maig de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la gestió 
dels serveis penitenciaris
310-00177/12

ANUNCI: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP CS

Reg. 39143 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 27.05.2019

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, presenta 
al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la gestió dels serveis penitenciaris.

Palau del Parlament, 27 de maig de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el 
compliment de l’estratègia per a l’acollida i la inclusió dels infants i 
joves emigrats sols
310-00178/12

ANUNCI: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 39154 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 27.05.2019

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament 
del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el compliment de l’estratègia catalana per a l’acollida i la inclusió dels 

infants i joves emigrats sols.

Palau del Parlament, 27 de maig de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política 
de concessió del tercer grau penitenciari
310-00179/12

ANUNCI: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC

Reg. 39157 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 27.05.2019

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant del Subgrup Parlamentari del Partit 

Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Re-
glament 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 la política de concessió del tercer grau penitenciari.

Palau del Parlament, 27 de maig de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00098/12

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 38979 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 27.05.2019

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

amb el que estableix l’article 164 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 valoració fa el Molt Honorable President de la Generalitat de la situació 
política a Catalunya?

Palau del Parlament, 23 de maig de 2019.
Carlos Carrizosa Torres, president GP Cs

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00099/12

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 38999 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 27.05.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 164 del Reglament del Parlament, 
formula la pregunta següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui res-
posta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada 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, 23 de maig de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política i social
317-00100/12

ANUNCI: CARLES RIERA ALBERT, DEL SP CUP-CC

Reg. 39046 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 27.05.2019

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 164 del 
Reglament del Parlament, formula la pregunta següent al president de la Generalitat, 
per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

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

política i social que viu el país.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2019
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
317-00101/12

ANUNCI: ALBERT BATET I CANADELL, DEL GP JXCAT

Reg. 39118 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 27.05.2019

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 164 del Reglament del Parlament, formula la 
pregunta següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment 
en el Ple.

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

niments de l’actualitat política?

Palau del Parlament, 27 de Maig de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
317-00102/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 39129 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 27.05.2019

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 164 del Reglament del Parlament, formula la pregunta se-
güent al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració fa el President de la Generalitat dels darrers esdeveniments 

polítics succeïts a Catalunya?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00103/12

ANUNCI: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 39155 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 27.05.2019

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, presidenta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 164 del Reglament del Parla-
ment, 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 348
31 de maig de 2019

3.25.10. Preguntes orals en comissió 21 

– Quina és l’opinió del president de la Generalitat en relació a l’actual situació 
política?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2019
Jéssica Albiach Satorres, presidenta GP CatECP

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
criteris per a escollir els agents dels Mossos d’Esquadra que 
integraran l’Àrea de Seguretat Institucional
311-01012/12

ANUNCI: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP CS

Reg. 38096 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 28.05.2019

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Jean Castel Sucarrat, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 

que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió d’interior.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins criteris utilitzarà el Departament de Presidència per escollir els agents 

dels Mossos d’Esquadra que integraran l’Àrea de Seguretat Institucional?

Palau del Parlament, 7 de maig de 2019
Jean Castel Sucarrat, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
infraestructures de l’Àrea de Seguretat Institucional
311-01013/12

ANUNCI: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP CS

Reg. 38097 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 28.05.2019

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Jean Castel Sucarrat, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines són les infraestructures de què es dotarà l’Área de Seguretat Institucio- 

nal per al desenvolupament de les seves funcions?

Palau del Parlament, 7 de maig de 2019
Jean Castel Sucarrat, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els riscs 
detectats pel Departament de la Presidència per a crear l’Àrea de 
Seguretat Institucional
311-01014/12

ANUNCI: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP CS

Reg. 38098 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 28.05.2019

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Jean Castel Sucarrat, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins nous elements o riscs detectats pel Departament de Presidència en vir-

tut dels quals ha considerat necessària la creació d’aquesta Àrea de Seguretat en 
comptes de continuar comptant amb el suport i la confiança en el Cos de Mossos 
d’Esquadra?

Palau del Parlament, 7 de maig de 2019
Jean Castel Sucarrat, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
finalitat de la creació de l’Àrea de Seguretat Institucional
311-01015/12

ANUNCI: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP CS

Reg. 38099 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 28.05.2019

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Jean Castel Sucarrat, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la finalitat que persegueix el Departament de Presidència per crear 

aquesta nova Àrea de Seguretat Institucional?

Palau del Parlament, 7 de maig de 2019
Jean Castel Sucarrat, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’execució del Pla d’acció del sector làctic català 2017-2019
311-01016/12

ANUNCI: MARC PARÉS FRANZI, DEL GP CATECP

Reg. 38976 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 

i Alimentació, 27.05.2019

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.
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El sector del boví lleter baixa cada any en nombre d’explotacions a Catalunya, 
tot i que puja el nombre d’animals per granja. En algunes comarques, la dis-minució 
del nombre d’explotacions ha situat el sector en una situació de crisi. És el cas del 
Moianès o del Ripollès, on durant els darrers 25 anys han desa-paregut el 80% de 
les granges de llet. Bona part d’aquesta problemàtica té a veure amb la concentració 
de les empreses intermediàries en el sector i amb el fet que moltes indústries com-
pradores de llet han deixat de fer-ho a aquestes comarques.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la valoració del Govern de l’execució del Pla d’Acció del sector Làctic 

Català 2017-2019?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2019
Marc Parés Franzi, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’estat 
de la indústria lletera i la concentració d’empreses intermediàries
311-01017/12

ANUNCI: MARC PARÉS FRANZI, DEL GP CATECP

Reg. 38977 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 

i Alimentació, 27.05.2019

A la Mesa de la Comissió d’agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació
Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parla-ment, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

El sector del boví lleter baixa cada any en nombre d’explotacions a Catalunya, 
tot i que puja el nombre d’animals per granja. En algunes comarques, la dis-minució 
del nombre d’explotacions ha situat el sector en una situació de crisi. És el cas del 
Moianès o del Ripollès, on durant els darrers 25 anys han desa-paregut el 80% de 
les granges de llet. Bona part d’aquesta problemàtica té a veure amb la concentració 
de les empreses intermediàries en el sector i amb el fet que moltes indústries com-
pradores de llet han deixat de fer-ho a aquestes comarques. del Grup Parlamentari 
de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Re-
glament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la valoració del Govern respecte l’estat de la indústria lletera a Cata-

lunya i especialment de la concentració d’empreses intermediàries?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2019
Marc Parés Franzi, diputat GP CatECP
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3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el bloqueig de 
seguidors en el seu compte oficial de Twitter
314-04677/12

FORMULACIÓ: RAMON ESPADALER I PARCERISAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 38904 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.05.2019

A la Mesa del Parlament
Ramon Espadaler i Parcerisas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

El compte oficial de twitter del Govern ha bloquejat algun seguidor per haver co-
mentat des de la xarxa alguns dels anuncis fets pel Govern. No es tracta de comenta-
ris insultants o que ultrapassin les més elementals normes de respecte, sinó, simple-
ment, de comentaris discrepants respecte el contingut dels anuncis governamentals.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Li consta al Govern el bloqueig de comptes de seguidors de twitter del compte 

oficial del Govern (@govern)?

Palau del Parlament, 22 de maig de 2019
Ramon Espadaler i Parcerisas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a 
bloquejar seguidors en els diversos comptes governamentals de 
Twitter
314-04678/12

FORMULACIÓ: RAMON ESPADALER I PARCERISAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 38905 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.05.2019

A la Mesa del Parlament
Ramon Espadaler i Parcerisas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

El compte oficial de twitter del Govern ha bloquejat algun seguidor per haver co-
mentat des de la xarxa alguns dels anuncis fets pel Govern. No es tracta de comenta-
ris insultants o que ultrapassin les més elementals normes de respecte, sinó, simple-
ment, de comentaris discrepants respecte el contingut dels anuncis governamentals.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els criteris per gestionar els comptes governamentals de twitter, par-

ticularment a l’hora de bloquejar els seguidors que expressen discrepàncies respecte 
el contingut dels anuncis governamentals?

Palau del Parlament, 22 de maig de 2019
Ramon Espadaler i Parcerisas, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la unitat de criteris 
en la gestió dels diversos comptes governamentals de Twitter
314-04679/12

FORMULACIÓ: RAMON ESPADALER I PARCERISAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 38906 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.05.2019

A la Mesa del Parlament
Ramon Espadaler i Parcerisas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

El compte oficial de twitter del Govern ha bloquejat algun seguidor per haver co-
mentat des de la xarxa alguns dels anuncis fets pel Govern. No es tracta de comenta-
ris insultants o que ultrapassin les més elementals normes de respecte, sinó, simple-
ment, de comentaris discrepants respecte el contingut dels anuncis governamentals.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Hi ha unitat de criteri en la gestió dels diferents comptes de twitter de les di-

ferents unitats del Govern?

Palau del Parlament, 22 de maig de 2019
Ramon Espadaler i Parcerisas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el bloqueig de 
seguidors discrepants en el seu compte oficial de Twitter
314-04680/12

FORMULACIÓ: RAMON ESPADALER I PARCERISAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 38907 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.05.2019

A la Mesa del Parlament
Ramon Espadaler i Parcerisas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

El compte oficial de twitter del Govern ha bloquejat algun seguidor per haver co-
mentat des de la xarxa alguns dels anuncis fets pel Govern. No es tracta de comenta-
ris insultants o que ultrapassin les més elementals normes de respecte, sinó, simple-
ment, de comentaris discrepants respecte el contingut dels anuncis governamentals.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– És habitual el bloqueig de seguidors que expressin opinions discrepants des del 

respecte que mereix el Govern?

Palau del Parlament, 22 de maig de 2019
Ramon Espadaler i Parcerisas, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
seguidors bloquejats en el seu compte oficial de Twitter
314-04681/12

FORMULACIÓ: RAMON ESPADALER I PARCERISAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 38908 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.05.2019

A la Mesa del Parlament
Ramon Espadaler i Parcerisas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

El compte oficial de twitter del Govern ha bloquejat algun seguidor per haver co-
mentat des de la xarxa alguns dels anuncis fets pel Govern. No es tracta de comenta-
ris insultants o que ultrapassin les més elementals normes de respecte, sinó, simple-
ment, de comentaris discrepants respecte el contingut dels anuncis governamentals.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants seguidors té en aquests moments bloquejats el compte oficial de twitter 

del Govern de la Generalitat @govern?

Palau del Parlament, 22 de maig de 2019
Ramon Espadaler i Parcerisas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons dels 
bloquejos de seguidors del seu compte oficial de Twitter
314-04682/12

FORMULACIÓ: RAMON ESPADALER I PARCERISAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 38909 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.05.2019

A la Mesa del Parlament
Ramon Espadaler i Parcerisas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

El compte oficial de twitter del Govern ha bloquejat algun seguidor per haver co-
mentat des de la xarxa alguns dels anuncis fets pel Govern. No es tracta de comenta-
ris insultants o que ultrapassin les més elementals normes de respecte, sinó, simple-
ment, de comentaris discrepants respecte el contingut dels anuncis governamentals.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines són les raons d’aquests bloquejos?

Palau del Parlament, 22 de maig de 2019
Ramon Espadaler i Parcerisas, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els interns i la 
plantilla de treballadors dels centres educatius Els Til·lers - Unitat 
terapèutica, L’Alzina, Montilivi - Unitat oberta, Folch i Torres, El 
Segre, Oriol Badia i Can Llupià, de l’abril del 2015 a l’abril del 2019
314-04683/12

FORMULACIÓ: VIDAL ARAGONÉS CHICHARRO, DEL SP CUP-CC

Reg. 38949 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.05.2019

A la Mesa del Parlament
Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 163 
i 166 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: 
Dels següents centres: Centre Educatiu Els Til·lers - Unitat terapèutica, Centre 

Educatiu L’Alzina, Centre Educatiu Montilivi - Unitat oberta, Centre Educatiu Folch 
i Torres, Centre Educatiu El Segre, Centre Educatiu Oriol Badia, Centre Educatiu 
Can Llupià. Les dades, desglossades mes a mes, del període d’abril 2015 a abril 
2019 corresponents a: 

1. Número de menors interns i concreció del règim (tancat, semiobert, obert, per-
manència de cap de setmana) per cadascun dels centres referits.

2. Número de treballadors i treballadores de cada centre amb identificació de la 
categoria professional que ostenta.

3. Número de treballadors i treballadores que hi ha als diferents torns de treball 
(o identificant horaris) i que van treballar efectivament amb identificació de la cate-
goria professional.

4. Treballadores i treballadores que s’han situat per més de dos dies en situació 
d’Incapacitat de Temporal per cada centre.

5. Treballadors i treballadores que han sol·licitat excedència voluntària per cada 
centre de treballar.

6. Treballadors i treballadores que han patits accidents de treball per cada centre.
7. Plantilla mínima necessària a cada centre.

Palau del Parlament, 21 de maig de 2019
Vidal Aragonés Chicharro, diputat SP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les indústries 
compradores amb llet declarada i les indústries de fabricació de 
productes lactis
314-04684/12

FORMULACIÓ: MARC PARÉS FRANZI, DEL GP CATECP

Reg. 38973 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.05.2019

A la Mesa del Parlament
Marc Parés Franzi, 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.

El sector del boví lleter baixa cada any en nombre d’explotacions a Catalunya, 
tot i que puja el nombre d’animals per granja. En algunes comarques, la disminució 
del nombre d’explotacions ha situat el sector en una situació de crisi. És el cas del 
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Moianès o del Ripollès, on durant els darrers 25 anys han desaparegut el 80% de les 
granges de llet. Bona p%rt d’aquesta problemàtica té a veure amb la concentració de 
les empreses intermediàries en ei sector i amb el fet que moltes indústries compra-
dores de llet han deixat de fer-ho a aquestes comarques.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quantes indústries compradores amb llet declarada i indústries de fabricació 

de productes làctics operen actualment a Catalunya i quina és la seva distribució 
territorial per comarques i volum de compra?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2019
Marc Parés Franzi, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per a posar fi al tancament d’explotacions lleteres
314-04685/12

FORMULACIÓ: MARC PARÉS FRANZI, DEL GP CATECP

Reg. 38974 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.05.2019

A la Mesa del Parlament
Marc Parés Franzi, 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.

El sector del boví lleter baixa cada any en nombre d’explotacions a Catalunya, 
tot i que puja el nombre d’animals per granja. En algunes comarques, la disminució 
del nombre d’explotacions ha situat el sector en una situació de crisi. És el cas del 
Moianès o del Ripollès, on durant els darrers 25 anys han desaparegut el 80% de les 
granges de llet. Bona part d’aquesta problemàtica té a veure amb la concentració de 
les empreses intermediàries en el sector i amb el fet que moltes indústries compra-
dores de llet han deixat de fer-ho a aquestes comarques.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures ha pres el Govern per revertir el tancament d’explotacions lle-

teres a comarques com el Ripollès i el Moianès?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2019
Marc Parés Franzi, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants i 
adolescents amb trastorn específic del llenguatge
314-04686/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 38989 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.05.2019

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 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: 



BOPC 348
31 de maig de 2019

3.25.15. Preguntes per escrit 29 

– Quants infants i adolescents hi ha a Catalunya amb Trastorn Específic del 
Llenguatge (TEL)? Quants nens i quantes nenes?

Palau del Parlament, 14 de maig de 2019
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el diagnòstic del 
trastorn específic del llenguatge a Catalunya
314-04687/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 38990 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.05.2019

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 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: 
– Quin és el capteniment del Departament de Salut respecte el diagnòstic del 

Trastorn Específic del Llenguatge (TEL) a Catalunya?

Palau del Parlament, 14 de maig de 2019
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels 
diagnòstics del trastorn específic del llenguatge als centres de 
recursos educatius per a deficients auditius
314-04688/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 38991 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.05.2019

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 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: 
– Quina és l’evolució dels diagnòstics del Trastorn Específic del Llenguatge 

(TEL) als diferents CREDA de Catalunya des de l’any 2010? (Es demana que s’es-
pecifiqui el nombre de diagnòstics per franges d’edat)?

Palau del Parlament, 14 de maig de 2019
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a 
fer un diagnòstic precoç del trastorn específic del llenguatge
314-04689/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 38992 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.05.2019

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 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: 
– Quines actuacions es porten a terme per fer un diagnòstic precoç del Trastorn 

Específic del Llenguatge (TEL)?

Palau del Parlament, 14 de maig de 2019
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres que 
avaluen i diagnostiquen el trastorn específic del llenguatge
314-04690/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 38993 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.05.2019

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 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 centres avaluen i fan el diagnòstic del Trastorn Específic del Llenguatge 

(TEL) per àrees bàsiques de salut?

Palau del Parlament, 14 de maig de 2019
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que 
acompanyen la declaració d’emergència climàtica del 14 de maig de 
2019
314-04691/12

FORMULACIÓ: LUCAS SILVANO FERRO SOLÉ, DEL GP CATECP

Reg. 39072 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.05.2019

A la Mesa del Parlament
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

Podem, 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: 
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– Quines mesures concretes acompanyen la declaració d’emergència climàtica 
feta pel Govern de la Generalitat el 14 de maig de 2019?

Palau del Parlament, 24 de maig de 2019
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat GP CatECP

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

3.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre 
la relació entre les intervencions de Ramón Cotarelo com a 
col·laborador als mitjans de la Corporació i les gratificacions rebudes 
del 2016 ençà
325-00037/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 39069 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.05.2019

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.1 i 7 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 
per escrit.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– La relació entre les intervencions de Ramón Cotarelo com a col·laborador als 

mitjans de la Corporació i les gratificacions econòmiques rebudes durant el perío-
de 2016-actualitat, tant per les seves aparicions en programes de producció externa 
com pròpia.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2019
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units
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