BUTLLETÍ OFICIAL
DEL PARL AMENT DE CATALUNYA
XII legislatura · primer període · número 90 · divendres 1 de juny de 2018

TAU L A D E C O N T I N G U T
3. Tramitacions en curs
3.25. Preguntes al Govern
3.25.10. Preguntes orals en comissió
Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions per a solucionar els problemes de la urbanització del Bosc d’en Vilaró, situada entre Montcada
i Reixac (Vallès Occidental) i Badalona (Barcelonès)
311-00406/12
Anunci: Sergio Sanz Jiménez, juntament amb un altre diputat del GP Cs

11

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la viabilitat de la legalització de la urbanització del Bosc d’en Vilaró, situada entre Montcada i Reixac
(Vallès Occidental) i Badalona (Barcelonès)
311-00407/12
Anunci: Sergio Sanz Jiménez, juntament amb un altre diputat del GP Cs

11

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la possibilitat de permutar zones d’aprofitament urbanístic pendents de desenvolupar amb la urbanització del Bosc d’en Vilaró, situada entre Montcada i Reixac (Vallès Occidental) i
Badalona (Barcelonès)
311-00408/12
Anunci: Sergio Sanz Jiménez, juntament amb un altre diputat del GP Cs

12

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions previstes per a solucionar els problemes de la urbanització del Bosc d’en Vilaró, situada
entre Montcada i Reixac (Vallès Occidental) i Badalona (Barcelonès)
311-00409/12
Anunci: Sergio Sanz Jiménez, juntament amb un altre diputat del GP Cs

13

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió que representants del Departament de Territori i Sostenibilitat es reuneixin amb els veïns de
la urbanització del Bosc d’en Vilaró, situada entre Montcada i Reixac (Vallès Occidental) i Badalona (Barcelonès)
311-00410/12
Anunci: Sergio Sanz Jiménez, juntament amb un altre diputat del GP Cs

14

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades
per a tractar la resistència als antibiòtics
311-00411/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs

14

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el compliment de la
Resolució 497/XI, sobre les mesures per a fer front a l’assetjament i el ciberassetjament entre iguals
311-00412/12
Anunci: David Bertran Román, del GP Cs

16

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions i els recursos econòmics per a articular el sector de la música atenent la diversitat estilística,
jurídica, econòmica, social i territorial
311-00413/12
Anunci: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions i els recursos econòmics per a potenciar la formació musical
311-00414/12
Anunci: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs

17

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions i els recursos econòmics per a aconseguir nou públic en el sector de la música
311-00415/12
Anunci: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs

18

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions i els recursos econòmics per a optimar l’impacte dels ajuts en la creació, producció i difusió
de la música
311-00416/12
Anunci: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs

19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions i els recursos econòmics per a potenciar el Mercat de Música Viva de Vic i la Fira Mediterrània de Manresa
311-00417/12
Anunci: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs

19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions i els recursos
econòmics per a crear el marc i les eines per a internacionalitzar la producció musical
311-00418/12
Anunci: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs

20

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions fetes en
aplicació del Pla integral de la música a Catalunya i els recursos econòmics que
s’hi han destinat
311-00419/12
Anunci: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs

21

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de prorrogar
el projecte PirosLife de reintroducció de l’os bru al Pirineu central
311-00420/12
Anunci: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs

21

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’atacs acreditats d’os bru al sector de la ramaderia i de l’apicultura en el període 2014-2017 i
les indemnitzacions satisfetes
311-00421/12
Anunci: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs

22

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost de la pòlissa
d’assegurança subscrita per a indemnitzar els ramaders i els apicultors dels atacs
d’os bru el 2017
311-00422/12
Anunci: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs

23

3.25.15. Preguntes per escrit
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels equips del Programa
d’atenció domiciliària i equips de suport els darrers quatre anys
314-01346/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’equips del Programa
d’atenció domiciliària i equips de suport al Vallès Occidental
314-01347/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de prevenció per
a evitar els casos de sarna al Centre de Menors Estrangers no Acompanyats Mas
Mahaniam, del Pla de Santa Maria (Alt Camp)
314-01348/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb dues altres diputades del GP PSC-Units

25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades amb relació
als dos afectats per sarna al Centre de Menors Estrangers no Acompanyats Mas
Mahaniam, del Pla de Santa Maria (Alt Camp)
314-01349/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb dues altres diputades del GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de control i seguiment dels casos de sarna al Centre de Menors Estrangers no Acompanyats Mas
Mahaniam, del Pla de Santa Maria (Alt Camp)
314-01350/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb dues altres diputades del GP PSC-Units

26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els objectius del Centre d’Estudis
de Temes Contemporanis
314-01351/12
Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el programa d’actuació desenvolupat pel Centre d’Estudis de Temes Contemporanis entre el març del 2016 i el novembre del 2017
314-01352/12
Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost del Centre d’Estudis
de Temes Contemporanis del març del 2016 al novembre del 2017
314-01353/12
Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el personal del Centre d’Estudis de
Temes Contemporanis del març del 2016 al novembre del 2017
314-01354/12
Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions, els programes i els
estudis fets pel Centre d’Estudis de Temes Contemporanis del març del 2016 al novembre del 2017
314-01355/12
Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les despeses del Centre d’Estudis
de Temes Contemporanis del març del 2016 al novembre del 2017
314-01356/12
Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions en què s’han esmerçat els recursos del Centre d’Estudis de Temes Contemporanis del març del 2016
al novembre del 2017
314-01357/12
Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a solucionar els
problemes de la urbanització del Bosc d’en Vilaró, situada entre Montcada i Reixac
(Vallès Occidental) i Badalona (Barcelonès)
314-01358/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, juntament amb un altre diputat del GP Cs

30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la viabilitat de la legalització de la
urbanització del Bosc d’en Vilaró, situada entre Montcada i Reixac (Vallès Occidental) i Badalona (Barcelonès)
314-01359/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, juntament amb un altre diputat del GP Cs

31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat de permutar zones
d’aprofitament urbanístic pendents de desenvolupar amb la urbanització del Bosc
d’en Vilaró, situada entre Montcada i Reixac (Vallès Occidental) i Badalona (Barcelonès)
314-01360/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, juntament amb un altre diputat del GP Cs

31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per a solucionar els problemes de la urbanització del Bosc d’en Vilaró, situada entre Montcada i Reixac (Vallès Occidental) i Badalona (Barcelonès)
314-01361/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, juntament amb un altre diputat del GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió que representants del
Departament de Territori i Sostenibilitat es reuneixin amb els veïns de la urbanització del Bosc d’en Vilaró, situada entre Montcada i Reixac (Vallès Occidental) i Badalona (Barcelonès)
314-01362/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, juntament amb un altre diputat del GP Cs

33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a tractar la resistència als antibiòtics
314-01363/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs

33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol del Cos de Bombers
per a situacions d’assetjament sexual per raó del sexe, l’orientació sexual o la identitat sexual
314-01364/12
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’activació del protocol del Cos de
Bombers per a situacions d’assetjament sexual per raó del sexe, l’orientació sexual
o la identitat sexual
314-01365/12
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les esquerdes aparegudes en habitatges de Sabadell (Vallès Occidental) arran de les obres de perllongament de la
línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
314-01366/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si algun responsable ha visitat la
zona de Sabadell (Vallès Occidental) afectada per l’aparició d’esquerdes als habitatges arran de les obres de perllongament de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
314-01367/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si algun responsable s’ha posat en
contacte amb els veïns dels habitatges de Sabadell (Vallès Occidental) en què han
aparegut esquerdes arran de les obres de perllongament de la línia de Ferrocarrils
de la Generalitat de Catalunya
314-01368/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis d’impacte estructural
en els edificis de la zona de les obres de perllongament de la línia de Ferrocarrils
de la Generalitat de Catalunya al pas per Sabadell (Vallès Occidental)
314-01369/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les solucions ofertes als veïns dels
habitatges de Sabadell (Vallès Occidental) en què han aparegut esquerdes arran de
les obres de perllongament de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
314-01370/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari d’execució de les solucions ofertes als veïns dels habitatges de Sabadell (Vallès Occidental) en què han
aparegut esquerdes arran de les obres de perllongament de la línia de Ferrocarrils
de la Generalitat de Catalunya
314-01371/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de la Resolució 497/
XI, sobre les mesures per a fer front a l’assetjament i el ciberassetjament entre iguals
314-01372/12
Formulació: David Bertran Román, del GP Cs

40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions i els recursos econòmics per a articular el sector de la música atenent la diversitat estilística, jurídica,
econòmica, social i territorial
314-01373/12
Formulació: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions i els recursos econòmics per a potenciar la formació musical
314-01374/12
Formulació: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs

41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions i els recursos econòmics per a aconseguir nou públic en el sector de la música
314-01375/12
Formulació: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs

42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions i els recursos econòmics per a optimar l’impacte dels ajuts en la creació, producció i difusió de la música
314-01376/12
Formulació: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs

42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions i els recursos econòmics
per a potenciar el Mercat de Música Viva de Vic i la Fira Mediterrània de Manresa
314-01377/12
Formulació: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs

43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions i els recursos econòmics per a crear el marc i les eines per a internacionalitzar la producció musical
314-01378/12
Formulació: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs

44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions fetes en aplicació del
Pla integral de la música a Catalunya i els recursos econòmics que s’hi han destinat
314-01379/12
Formulació: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs

44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a destinar els recursos
provinents del Fons Europeu de Desenvolupament Regional als diversos programes
314-01380/12
Formulació: María Luz Guilarte Sánchez, del GP Cs

45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors contractats en l’àmbit del programa per al foment de la incorporació de persones més grans
de quaranta-cinc anys al mercat laboral en el període 2015-2017
314-01381/12
Formulació: José María Cano Navarro, del GP Cs

45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la partida pressupostària del programa per al foment de la incorporació de persones més grans de quaranta-cinc anys al mercat laboral del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el
període 2015-2017
314-01382/12
Formulació: José María Cano Navarro, del GP Cs

46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’empreses que s’han
acollit al programa per al foment de la incorporació de persones més grans de quaranta-cinc anys al mercat laboral del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el
període 2015-2017
314-01383/12
Formulació: José María Cano Navarro, del GP Cs

47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds rebudes
pel programa per al foment de la incorporació de persones més grans de quaranta-cinc anys al mercat laboral del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el període 2015-2017
314-01384/12
Formulació: José María Cano Navarro, del GP Cs

47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds rebutjades pel programa per al foment de la incorporació de persones més grans de quaranta-cinc anys al mercat laboral del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el
període 2015-2017
314-01385/12
Formulació: José María Cano Navarro, del GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds no ateses
per manca de partida pressupostària pel programa per al foment de la incorporació
de persones més grans de quaranta-cinc anys al mercat laboral del Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya en el període 2015-2017
314-01386/12
Formulació: José María Cano Navarro, del GP Cs

48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients que l’Hospital de l’Esperit Sant, de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès), va derivar a
altres hospitals el 2017
314-01387/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs

49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de metges que van deixar de treballar a l’Hospital de l’Esperit Sant, de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès), el 2017
314-01388/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs

49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infermers que van
deixar de treballar a l’Hospital de l’Esperit Sant, de Santa Coloma de Gramenet
(Barcelonès), el 2017
314-01389/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs

50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de prorrogar el projecte
PirosLife de reintroducció de l’os bru al Pirineu central
314-01390/12
Formulació: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs

50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’atacs acreditats d’os
bru al sector de la ramaderia i de l’apicultura en el període 2014-2017 i les indemnitzacions satisfetes
314-01391/12
Formulació: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs

51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la pòlissa d’assegurança
subscrita per a indemnitzar els ramaders i els apicultors dels atacs d’os bru el 2017
314-01392/12
Formulació: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs

52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contractació d’un tècnic superior
en dret per part de l’Ajuntament de Badalona per mitjà del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
314-01393/12
Formulació: Xavier García Albiol, del SP PPC

53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre un abocament de purins al gorg
Blau, a Ollers, al municipi de Vilademuls (Pla de l’Estany)
314-01394/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha reunit amb Limnos i Naturalistes de Girona per un abocament de purins al gorg Blau, a Ollers, al municipi de
Vilademuls (Pla de l’Estany)
314-01395/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els agents rurals han obert una
investigació sobre un abocament de purins al gorg Blau, a Ollers, al municipi de
Vilademuls (Pla de l’Estany)
314-01396/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els autors d’un abocament de purins al gorg Blau, a Ollers, al municipi de Vilademuls (Pla de l’Estany)
314-01397/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte ambiental d’un abocament de purins al gorg Blau, a Ollers, al municipi de Vilademuls (Pla de l’Estany)
314-01398/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions previstes davant un abocament de purins al gorg Blau, a Ollers, al municipi de Vilademuls (Pla de l’Estany)
314-01399/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment de les mesures adoptades amb relació a un abocament de purins al gorg Blau, a Ollers, al municipi de
Vilademuls (Pla de l’Estany)
314-01400/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a evitar els abocaments il·legals de purins
314-01401/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les esmenes, les propostes o els
suggeriments presentats pel Departament d’Economia i Hisenda amb relació a l’Informe del Govern de l’Estat sobre un nou model de finançament
314-01402/12
Formulació: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units

60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’ordres d’embargament a particulars beneficiaris de prestacions o ajuts per a pagar el lloguer que va
rebre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de l’Agència Tributària el 2017 i el 2018
314-01403/12
Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha rebut alguna instrucció de l’Administració de considerar les prestacions
i els ajuts per a pagar el lloguer com a prestacions inembargables
314-01404/12
Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera com l’Agència de l’Habitatge de Catalunya informa els beneficiaris de prestacions o ajuts per al lloguer
que han estat embargats
314-01405/12
Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

62

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
3.27.10. Preguntes orals en comissió
Pregunta al president en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la situació econòmica de la Corporació
322-00001/12
Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat

62

Pregunta al president en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el darrer informe
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre la pluralitat política en els espais
informatius de TV3
322-00002/12
Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat

63

Pregunta al president en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la cobertura informativa d’actes que tenen lloc fora d’Espanya
322-00003/12
Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP Cs

63

Pregunta al president en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la instrumentalització política dels mitjans de la Corporació
322-00004/12
Anunci: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

64

Pregunta al president en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la situació econòmica de la Corporació
322-00005/12
Anunci: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP ERC
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Pregunta al president en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els plans de suport
i col·laboració amb la corporació valenciana
322-00006/12
Anunci: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP ERC

65

Pregunta al president en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el contracte programa i la viabilitat econòmica de la Corporació
322-00007/12
Anunci: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units

65

Pregunta al president en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la pluralitat de les
cares visibles de la programació als diferents canals de la Corporació
322-00008/12
Anunci: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units

66

Pregunta al president en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’entrevista a Josean Fernández a TV3
322-00009/12
Anunci: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units

66

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre
la programació d’estiu
323-00001/12
Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat

66

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre
els resultats d’audiència en les dues últimes onades de l’Estudi general de mitjans
323-00002/12
Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat

67

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió
sobre les últimes dades d’audiència de TV3
323-00003/12
Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat

67

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió
sobre la programació d’estiu de TV3
323-00004/12
Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat

68

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió
sobre el pluralisme polític
323-00005/12
Anunci: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

68

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió
sobre la situació financera dels mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
323-00006/12
Anunci: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

68

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió
sobre el seu capteniment en l’exercici de les seves funcions des de la dissolució
del Parlament
323-00008/12
Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP Cs

69

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió
sobre el tractament informatiu del terrorisme
323-00009/12
Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP Cs

69

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió
sobre el rigor informatiu i l’adequació terminològica en els informatius
323-00010/12
Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP Cs
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió
sobre els efectes de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució en els continguts
i la llibertat de premsa
323-00011/12
Anunci: Carles Riera Albert, juntament amb un altre diputat del SP CUP-CC

70

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en
comissió sobre les conseqüències de la situació financera de la Corporació en la
pròxima temporada de l’emissora
323-00012/12
Anunci: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP ERC

70

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió
sobre les conseqüències de la situació financera de la Corporació en la pròxima
temporada de la cadena
323-00013/12
Anunci: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP ERC

71

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió
sobre la recepció de requeriments dels òrgans reguladors per manca de pluralitat
323-00014/12
Anunci: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP ERC

71

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre els resultats d’audiència en els dos darrers estudis generals de mitjans
323-00015/12
Anunci: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP ERC

71

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió
sobre l’adequació de les intervencions fetes en els diferents programes al llibre
d’estil de la Corporació
323-00016/12
Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP Cs

72

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió
sobre el tractament de dades personals
323-00017/12
Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP Cs
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3.

Tramitacions en curs

3.25.

Preguntes al Govern

3.25.10.

Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
accions per a solucionar els problemes de la urbanització del Bosc
d’en Vilaró, situada entre Montcada i Reixac (Vallès Occidental) i
Badalona (Barcelonès)
311-00406/12
ANUNCI: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT DEL
GP CS
Reg. 3677 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

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’article 155 de la Constitució.
A la Mesa del Parlamento

Sergio Sanz Jiménez, diputado, Dimas Gragera Velaz, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta al Gobierno para que les sea
respuesta oralmente en comisión.
El Govern de la Generalitat no respondió con concreción a las preguntas que se
le formularon por escrito en el expediente 314-06814/11. En su lugar, respondió que
la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo era conocedora de
que el Ayuntamiento de Montcada i Reixac había realizado al Área Metropolitana
de Barcelona una petición para estudiar la problemática de la urbanización del Bosc
d’en Vilaró, situada entre Montcada i Reixac y Badalona, también en lo referido a
los aspectos jurídicos.
Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario:
– ¿Cuáles han sido las acciones del Govern de la Generalitat durante el último
año y medio para tratar de buscar una solución a los problemas de la urbanización
del Bosc d’en Vilaró, que pueda ser consensuada entre los ayuntamientos y los vecinos?
Palacio del Parlamento, 17 de mayo de 2018
Sergio Sanz Jiménez, Dimas Gragera Velaz, diputados, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la
viabilitat de la legalització de la urbanització del Bosc d’en Vilaró,
situada entre Montcada i Reixac (Vallès Occidental) i Badalona
(Barcelonès)
311-00407/12
ANUNCI: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT DEL
GP CS
Reg. 3678 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

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
3.25.10. Preguntes orals en comissió
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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’article 155 de la Constitució.
A la Mesa del Parlamento

Sergio Sanz Jiménez, diputado, Dimas Gragera Velaz, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta al Gobierno para que les sea
respuesta oralmente en comisión.
El Govern de la Generalitat no respondió con concreción a las preguntas que se
le formularon por escrito en el expediente 314-06814/11. En su lugar, respondió que
la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo era conocedora de
que el Ayuntamiento de Montcada i Reixac había realizado al Área Metropolitana
de Barcelona una petición para estudiar la problemática de la urbanización del Bosc
d’en Vilaró, situada entre Montcada i Reixac y Badalona, también en lo referido a
los aspectos jurídicos.
Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario:
– ¿Considera el Govern de la Generalitat viable legalizar la urbanización Bosc
d’en Vilaró? ¿Cuál sería el procedimiento para poderla llevar a cabo y a quién correspondería la iniciativa?
Palacio del Parlamento, 17 de mayo de 2018
Sergio Sanz Jiménez, Dimas Gragera Velaz, diputados, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la
possibilitat de permutar zones d’aprofitament urbanístic pendents de
desenvolupar amb la urbanització del Bosc d’en Vilaró, situada entre
Montcada i Reixac (Vallès Occidental) i Badalona (Barcelonès)
311-00408/12
ANUNCI: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT DEL
GP CS
Reg. 3679 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

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’article 155 de la Constitució.
A la Mesa del Parlamento

Sergio Sanz Jiménez, diputado, Dimas Gragera Velaz, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta al Gobierno para que les sea
respuesta oralmente en comisión.
El Govern de la Generalitat no respondió con concreción a las preguntas que se
le formularon por escrito en el expediente 314-06814/11. En su lugar, respondió que
la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo era conocedora de
que el Ayuntamiento de Montcada i Reixac había realizado al Área Metropolitana
de Barcelona una petición para estudiar la problemática de la urbanización del Bosc
d’en Vilaró, situada entre Montcada i Reixac y Badalona, también en lo referido a
los aspectos jurídicos.
Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario:
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– ¿Existe la posibilidad de llevar a cabo una permuta de aprovechamientos urbanísticos en zonas pendientes de desarrollar y la urbanización del Bosc d’en Vilaró?
Palacio del Parlamento, 17 de mayo de 2018
Sergio Sanz Jiménez, Dimas Gragera Velaz, diputados, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre
les actuacions previstes per a solucionar els problemes de la
urbanització del Bosc d’en Vilaró, situada entre Montcada i Reixac
(Vallès Occidental) i Badalona (Barcelonès)
311-00409/12
ANUNCI: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT DEL
GP CS
Reg. 3680 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

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’article 155 de la Constitució.
A la Mesa del Parlamento

Sergio Sanz Jiménez, diputado, Dimas Gragera Velaz, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta al Gobierno para que les sea
respuesta oralmente en comisión.
El Govern de la Generalitat no respondió con concreción a las preguntas que se
le formularon por escrito en el expediente 314-06814/11. En su lugar, respondió que
la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo era conocedora de
que el Ayuntamiento de Montcada i Reixac había realizado al Área Metropolitana
de Barcelona una petición para estudiar la problemática de la urbanización del Bosc
d’en Vilaró, situada entre Montcada i Reixac y Badalona, también en lo referido a
los aspectos jurídicos.
Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario:
– ¿Qué pasos tiene pensado dar próximamente el Govern de la Generalitat para
buscar una solución a los problemas de la urbanización del Bosc d’en Vilaró?
Palacio del Parlamento, 18 de mayo de 2018
Sergio Sanz Jiménez, Dimas Gragera Velaz, diputados, GP Cs
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311-00410/12
ANUNCI: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT DEL
GP CS
Reg. 3681 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

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’article 155 de la Constitució.
A la Mesa del Parlamento

Sergio Sanz Jiménez, diputado, Dimas Gragera Velaz, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta al Gobierno para que les sea
respuesta oralmente en comisión.
El Govern de la Generalitat no respondió con concreción a las preguntas que se
le formularon por escrito en el expediente 314-06814/11. En su lugar, respondió que
la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo era conocedora de
que el Ayuntamiento de Montcada i Reixac había realizado al Área Metropolitana
de Barcelona una petición para estudiar la problemática de la urbanización del Bosc
d’en Vilaró, situada entre Montcada i Reixac y Badalona, también en lo referido a
los aspectos jurídicos.
Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario:
– ¿Tiene previsto algún representante del Departamento de Territorio y Sostenibilidad reunirse con los vecinos del Bosc d’en Vilaró?
Palacio del Parlamento, 18 de mayo de 2018
Sergio Sanz Jiménez, Dimas Gragera Velaz, diputados, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
mesures adoptades per a tractar la resistència als antibiòtics
311-00411/12
ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS
Reg. 3689 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

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’article 155 de la Constitució.
A la Mesa del Parlamento

Jorge Soler González, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, presenta
la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.
Las bacterias multirresistentes son uno de los principales desafíos de la salud
pública en España. Así se ha advertido tanto desde la Organización Mundial de la
3.25.10. Preguntes orals en comissió
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Salud (OMS), donde compartimos este riesgo con otros estados, como desde diferentes sociedades científicas nacionales.
La propia OMS ya publicó, a finales del pasado año, la primera lista de «patógenos prioritarios» resistentes a antibióticos, con 12 familias de bacterias altamente
peligrosas para la salud humana. En la lista se pone de relieve la amenaza que suponen las bacterias gramnegativas, resistentes a múltiples antibióticos, ya que tienen la capacidad innata de encontrar nuevas formas de resistir a los tratamientos y
pueden transmitir material genético que permite a otras bacterias hacerse farmacorresistentes.
España posee altas probabilidades de padecer casos de multirresistencia en un
futuro no muy lejano. Nuestra práctica clínica lo está facilitando. Según el último
Eurobarómetro, el 47% de los españoles consumió antibióticos en el último año, lo
que nos sitúa en el segundo puesto de la UE, tras Malta (48%), y en el polo opuesto a
Suecia (18%) y Holanda (20%). Además, España es el país donde más creció, desde
2013, el consumo de estos medicamentos, un 9% frente a la caída media del 6% en
el conjunto europeo. También debemos tener en cuenta el alto uso de antibióticos en
nuestra cabaña ganadera, un elemento que también influye en la aparición de estas
superresistencias.
Somos conocedores que el vigente Plan nacional frente a la Resistencia a los
Antibióticos (PRAN) finaliza este año, y que se aprobará un nuevo plan en julio de
2018. Pese a ello, la situación es altamente preocupante.
La semana pasada, la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) presentó un informe en el que también colaboraron
la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, la Sociedad Española de Medicina
Preventiva, el Foro Español de Pacientes y la Alianza General de Pacientes. Estas
organizaciones recabaron datos de 83 centros sanitarios y evaluaron los fallecimientos sucedidos en estos a principios del mes de marzo, extrapolando dichos datos
ya que no existen registros epidemiológicos nacionales al respecto. Los resultados
arrojados por el estudio de la SEIMC son altamente preocupantes: pese a que España posee el Plan nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos, podría haber
180.600 pacientes anuales afectados por patógenos multirresistentes, de los cuales,
35.400 no podrían superar una infección por una bacteria multirresistente.
Consideramos que los datos que arroja el estudio de la SEIMC suponen un claro fracaso del Plan nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos. La cuantía de
antibióticos que se siguen consumiendo en España, tanto en el ámbito humano como
animal, son de las tasas más altas en toda la Unión Europea y el número de personas
afectadas anualmente por este tipo de patógeno también.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
1. ¿Qué medidas concretas se están aplicando desde la Conselleria de Salut para
el tratamiento de este problema?
2. ¿Qué medidas de concienciación y sensibilización de profesionales en el ámbito sanitario y de la alimentación se están llevado a cabo?
3. ¿Qué evolución han mostrado los indicadores asociados a cada actividad desde
que se implantó la acción hasta el momento de la evaluación?
4. ¿Cuántas personas se han visto afectadas en el transcurso de su hospitalización por bacterias multirresistentes en los años 2015, 2016, 2017 y 2018? ¿Cuántas
en cada hospital?
5. ¿Cuántas de ellas han fallecido a causa de este tipo de bacteria? ¿Tiene el Govern información concreta sobre el tipo de bacteria multirresistente que causó estas
muertes? ¿Cuáles fueron?
6. ¿Qué resultados ha enviado el Govern al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para la evaluación de la implantación del Plan nacional frente a la
Resistencia a los Antibióticos?
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Palacio del Parlamento, 22 de mayo de 2018
Jorge Soler González, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el
compliment de la Resolució 497/XI, sobre les mesures per a fer front
a l’assetjament i el ciberassetjament entre iguals
311-00412/12
ANUNCI: DAVID BERTRAN ROMÁN, DEL GP CS
Reg. 3714 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

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’article 155 de la Constitució.
A la Mesa del Parlamento

David Bertran Román, 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.
Recentment han aparegut als mitjans de comunicació noves dades sobre assetjament i ciberassetjament d’estudiants escolars, en base a les dades proveïdes per
l’ONG Save the Children en el seu Informe Aquí, avui, encara. En aquest es diu
que hi ha 16.000 adolescents (9% dels estudiants) que pateixen assetjament i 12.500
(7%) que pateixen ciberassetjament.
En relació a la Resolució 497/XI, sobre les mesures per a fer front a l’assetjament
i el ciberassetjament entre iguals, que es va aprovar a l’XI legislatura, amb data 7 de
març del 2017, a la Comissió de Joventut.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quan es preveu que s’haurà desenvolupat el nou protocol que s’hauria d’haver
enllestit el passat 17 de setembre, segons l’apartat b de la dita resolució?
– S’ha començat a impartir als estudiants, de forma sistemàtica, educació en la
prevenció i en la sensibilització dels temes esmentats?
– Com s’està garantint la formació al professorat per tal de gestionar aquests
casos?
– S’estan donant en aquest àmbit exemples de mecanismes d’actuació ràpida que
estiguin funcionant?
– S’han obert expedients de tipus disciplinari per l’incompliment del protocol?
Quants en total?
– Quines han estat les campanyes de divulgació multicanal posades en marxa
per tal de conscienciar el conjunt de la societat?
– Quins tipus de casos s’han donat en aquest àmbit des de l’aprovació de la dita
resolució?
Palau del Parlament, 14 de maig de 2018
David Bertran Román, diputat GP Cs
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311-00413/12
ANUNCI: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS
Reg. 3715 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

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’article 155 de la Constitució.
A la Mesa del Parlamento

Héctor Amelló Montiu, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, presenta
la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.
En septiembre del año 2016 se hizo público el Pla Integral de la Música a Catalunya elaborado por el Departament de Cultura con la participación de las principales entidades y asociaciones del sector de la música, con el objetivo de crear un
marco de actuación para ajustar las políticas públicas a los ejes prioritarios que son
valorados por el sector y abordar sus retos históricos definiendo seis objetivos estratégicos que quedaban articulados en acciones y medidas que debían llevarse a cabo
para la consecución del plan.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– Las acciones realizadas y recursos económicos destinados para alcanzar el
objetivo estratégico de articular y vertebrar el sector de la música atendiendo a su
diversidad estilística, jurídica, económica, social y territorial.
Palacio del Parlamento, 12 de mayo de 2018
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
accions i els recursos econòmics per a potenciar la formació musical
311-00414/12
ANUNCI: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS
Reg. 3716 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

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’article 155 de la Constitució.
A la Mesa del Parlamento

Héctor Amelló Montiu, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, presenta
la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.
En septiembre del año 2016 se hizo público el Pla Integral de la Música a Catalunya elaborado por el Departament de Cultura con la participación de las principales entidades y asociaciones del sector de la música, con el objetivo de crear un
marco de actuación para ajustar las políticas públicas a los ejes prioritarios que son
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valorados por el sector y abordar sus retos históricos definiendo seis objetivos estratégicos que quedaban articulados en acciones y medidas que debían llevarse a cabo
para la consecución del plan.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– Las acciones realizadas y recursos económicos destinados para alcanzar el objetivo estratégico de potenciar la formación musical en el conjunto de la ciudadanía
con el objetivo de llegar a los indicadores de los países europeos más avanzados en
este ámbito y garantizar la excelencia de nuevos profesionales.
Palacio del Parlamento, 12 de mayo de 2018
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
accions i els recursos econòmics per a aconseguir nou públic en el
sector de la música
311-00415/12
ANUNCI: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS
Reg. 3717 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

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’article 155 de la Constitució.
A la Mesa del Parlamento

Héctor Amelló Montiu, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, presenta
la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.
En septiembre del año 2016 se hizo público el Pla Integral de la Música a Catalunya elaborado por el Departament de Cultura con la participación de las principales entidades y asociaciones del sector de la música, con el objetivo de crear un
marco de actuación para ajustar las políticas públicas a los ejes prioritarios que son
valorados por el sector y abordar sus retos históricos definiendo seis objetivos estratégicos que quedaban articulados en acciones y medidas que debían llevarse a cabo
para la consecución del plan.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– Las acciones realizadas y recursos económicos destinados para alcanzar el
objetivo estratégico de desarrollar, crear y conseguir nuevos públicos para el sector
de la música.
Palacio del Parlamento, 12 de mayo de 2018
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs
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311-00416/12
ANUNCI: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS
Reg. 3718 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

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’article 155 de la Constitució.
A la Mesa del Parlamento

Héctor Amelló Montiu, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, presenta
la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.
En septiembre del año 2016 se hizo público el Pla Integral de la Música a Catalunya elaborado por el Departament de Cultura con la participación de las principales entidades y asociaciones del sector de la música, con el objetivo de crear un
marco de actuación para ajustar las políticas públicas a los ejes prioritarios que son
valorados por el sector y abordar sus retos históricos definiendo seis objetivos estratégicos que quedaban articulados en acciones y medidas que debían llevarse a cabo
para la consecución del plan.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– Las acciones realizadas y recursos económicos destinados para alcanzar el objetivo estratégico de optimizar el impacto de las ayudas del Departament de Cultura
en la creación, producción, difusión de la música a partir de su revisión y la adaptación y conexión con las necesidades reales del sector, dotándolos de la aportación
necesaria.
Palacio del Parlamento, 12 de mayo de 2018
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
accions i els recursos econòmics per a potenciar el Mercat de
Música Viva de Vic i la Fira Mediterrània de Manresa
311-00417/12
ANUNCI: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS
Reg. 3719 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

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’article 155 de la Constitució.
A la Mesa del Parlament

Héctor Amelló Montiu, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, presenta
la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.
En septiembre del año 2016 se hizo público el Pla Integral de la Música a Catalunya elaborado por el Departament de Cultura con la participación de las prin3.25.10. Preguntes orals en comissió
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cipales entidades y asociaciones del sector de la música, con el objetivo de crear un
marco de actuación para ajustar las políticas públicas a los ejes prioritarios que son
valorados por el sector y abordar sus retos históricos definiendo seis objetivos estratégicos que quedaban articulados en acciones y medidas que debían llevarse a cabo
para la consecución del plan.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– Las acciones realizadas y recursos económicos destinados para alcanzar el objetivo estratégico de potenciar y optimizar los dos mercados estratégicos existentes
en Cataluña relacionados con el sector de la música: el Mercat de Música Viva de
Vic y la Fira Mediterrània de Manresa.
Palacio del Parlamento, 12 de mayo de 2018
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
accions i els recursos econòmics per a crear el marc i les eines per a
internacionalitzar la producció musical
311-00418/12
ANUNCI: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS
Reg. 3720 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

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’article 155 de la Constitució.
A la Mesa del Parlamento

Héctor Amelló Montiu, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, presenta
la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.
En septiembre del año 2016 se hizo público el Pla Integral de la Música a Catalunya elaborado por el Departament de Cultura con la participación de las principales entidades y asociaciones del sector de la música, con el objetivo de crear un
marco de actuación para ajustar las políticas públicas a los ejes prioritarios que son
valorados por el sector y abordar sus retos históricos definiendo seis objetivos estratégicos que quedaban articulados en acciones y medidas que debían llevarse a cabo
para la consecución del plan.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– Las acciones realizadas y recursos económicos destinados para alcanzar el objetivo estratégico de crear el marco y las herramientas necesarias para favorecer la
internacionalización de la producción musical de Cataluña unificando estrategias y
alineando las políticas públicas con el sector privado.
Palacio del Parlamento, 12 de mayo de 2018
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs
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311-00419/12
ANUNCI: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS
Reg. 3721 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

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’article 155 de la Constitució.
A la Mesa del Parlamento

Héctor Amelló Montiu, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, presenta
la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.
En septiembre del año 2016 se hizo público el Pla Integral de la Música a Catalunya elaborado por el Departament de Cultura con la participación de las principales entidades y asociaciones del sector de la música, con el objetivo de crear un
marco de actuación para ajustar las políticas públicas a los ejes prioritarios que son
valorados por el sector y abordar sus retos históricos definiendo seis objetivos estratégicos que quedaban articulados en acciones y medidas que debían llevarse a cabo
para la consecución del plan.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– La información de las acciones realizadas y recursos económicos destinados
desglosados a nivel de objetivo estratégico, detallando el objetivo operativo alcanzado y la acción realizada.
Palacio del Parlamento, 12 de mayo de 2018
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la
previsió de prorrogar el projecte PirosLife de reintroducció de l’os
bru al Pirineu central
311-00420/12
ANUNCI: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP CS
Reg. 3752 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

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’article 155 de la Constitució.
A la Mesa del Parlamento

Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, presenta
la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.
En el año 2014 se inició el proyecto PirosLife con el objetivo de reintroducir y
posibilitar la conservación del oso pardo (Ursus arctos) en la zona del Pirineo Central. La financiación de este proyecto fue asumida por parte de la Unión Europea
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(UE) y coordinada por el Departament de Territori i Sostenibilitat, finalizando el
proyecto durante el 2018.
Uno de los objetivos del proyecto es la cohabitación de la población de los osos
con el sector primario de montaña como la apicultura y, en especial, con la ganadería que se ha visto obligada a modificar sus formas tradicionales de ganadería
extensiva durante los meses estivales, por una ganadería controlada mediante agrupamientos y métodos de defensa pasiva, asumiendo los costes económicos que se
derivan de ello, así como las indemnizaciones derivadas de los ataques de los osos.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– ¿Se tiene previsto renovar o prorrogar el proyecto del programa PirosLife? En
caso afirmativo, ¿Será con recursos propios o con fondos de la Unión Europea (UE)?
¿Qué presupuesto se considera necesario para el mantenimiento del proyecto? En
el supuesto de no renovar o prorrogar el proyecto, ¿se establecerán líneas de ayuda
para los ganaderos o apicultores que sufren el coste económico ocasionado por los
ataques de los osos?
Palacio del Parlamento, 14 de mayo de 2018
Javier Rivas Escamilla, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el
nombre d’atacs acreditats d’os bru al sector de la ramaderia i de
l’apicultura en el període 2014-2017 i les indemnitzacions satisfetes
311-00421/12
ANUNCI: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP CS
Reg. 3753 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

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’article 155 de la Constitució.
A la Mesa del Parlamento

Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, presenta
la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.
En el año 2014 se inició el proyecto PirosLife con el objetivo de reintroducir y
posibilitar la conservación del oso pardo (Ursus arctos) en la zona del Pirineo Central. La financiación de este proyecto fue asumida por parte de la Unión Europea
(UE) y coordinada por el Departament de Territori i Sostenibilitat, finalizando el
proyecto durante el 2018.
Uno de los objetivos del proyecto es la cohabitación de la población de los osos
con el sector primario de montaña como la apicultura y, en especial, con la ganadería que se ha visto obligada a modificar sus formas tradicionales de ganadería
extensiva durante los meses estivales, por una ganadería controlada mediante agrupamientos y métodos de defensa pasiva, asumiendo los costes económicos que se
derivan de ello, así como las indemnizaciones derivadas de los ataques de los osos.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
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– Número de ataques acreditados al sector de la ganadería y la apicultura durante
los años que van entre 2014 y 2017 y la cuantía de las indemnizaciones satisfechas
durante el mismo periodo.
Palacio del Parlamento, 14 de mayo de 2018
Javier Rivas Escamilla, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost
de la pòlissa d’assegurança subscrita per a indemnitzar els ramaders
i els apicultors dels atacs d’os bru el 2017
311-00422/12
ANUNCI: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP CS
Reg. 3754 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

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’article 155 de la Constitució.
A la Mesa del Parlamento

Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, presenta
la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.
En el año 2014 se inició el proyecto PirosLife con el objetivo de reintroducir y
posibilitar la conservación del oso pardo (Ursus arctos) en la zona del Pirineo Central. La financiación de este proyecto fue asumida por parte de la Unión Europea
(UE) y coordinada por el Departament de Territori i Sostenibilitat, finalizando el
proyecto durante el 2018.
Uno de los objetivos del proyecto es la cohabitación de la población de los osos
con el sector primario de montaña como la apicultura y, en especial, con la ganadería que se ha visto obligada a modificar sus formas tradicionales de ganadería
extensiva durante los meses estivales, por una ganadería controlada mediante agrupamientos y métodos de defensa pasiva, asumiendo los costes económicos que se
derivan de ello, así como las indemnizaciones derivadas de los ataques de los osos.
En previsión de ello, la Generalitat de Cataluña suscribió una póliza de seguros con
la compañía Adeslas para satisfacer dichas indemnizaciones liquidadas durante el
2017.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– ¿Qué coste ha tenido la referida póliza de seguros durante el año 2017? Existiendo consignación presupuestaria por parte del programa PirosLife para satisfacer
dichas indemnizaciones, ¿Por qué motivo se ha suscrito una póliza de seguros para
el año 2017?
Palacio del Parlamento, 14 de mayo de 2018
Javier Rivas Escamilla, diputado GP Cs
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3.25.15.

Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels
equips del Programa d’atenció domiciliària i equips de suport els
darrers quatre anys
314-01346/12
FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 3663 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

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’article 155 de la Constitució.
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 resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quina és l’evolució dels equips de Programes d’Atenció Domiciliària i Equips
de Suport (PADES) a Catalunya durant els darrers quatre anys? (Desglossar les dades per àrees bàsiques).
Palau del Parlament, 17 de maig de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’equips
del Programa d’atenció domiciliària i equips de suport al Vallès
Occidental
314-01347/12
FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS
Reg. 3664 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

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’article 155 de la Constitució.
A la Mesa del Parlament

Assumpta Escarp Gibert, diputada, Pol Gibert Horcas, 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 resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quants equips del Programa d’Atenció Domiciliària i Equips de Suport (PADES)
hi ha actualment al Vallès Occidental?
Palau del Parlament, 17 de maig de 2018
Assumpta Escarp Gibert, Pol Gibert Horcas, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes
de prevenció per a evitar els casos de sarna al Centre de Menors
Estrangers no Acompanyats Mas Mahaniam, del Pla de Santa Maria
(Alt Camp)
314-01348/12
FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB DUES ALTRES
DIPUTADES DEL GP PSC-UNITS
Reg. 3665 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

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’article 155 de la Constitució.
A la Mesa del Parlament

Assumpta Escarp Gibert, diputada, Beatriz Silva Gallardo, diputada, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar,
d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament,
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari:
– Quins són els mecanismes de prevenció que s’han portat a terme per evitar més
casos de persones afectades per sarna al Centre de Menors Estrangers no Acompanyats Mas Mahaniam del Pla de Santa Maria (Alt Camp)?
Palau del Parlament, 18 de maig de 2018
Assumpta Escarp Gibert, Beatriz Silva Gallardo, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputades, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures
adoptades amb relació als dos afectats per sarna al Centre de
Menors Estrangers no Acompanyats Mas Mahaniam, del Pla de Santa
Maria (Alt Camp)
314-01349/12
FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB DUES ALTRES
DIPUTADES DEL GP PSC-UNITS
Reg. 3666 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

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’article 155 de la Constitució.
A la Mesa del Parlament

Assumpta Escarp Gibert, diputada, Beatriz Silva Gallardo, diputada, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar,
d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament,
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari:
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– Quines mesures s’han pres en relació als dos de persones afectades per sarna
al Centre de Menors Estrangers no Acompanyats Mas Mahaniam del Pla de Santa
Maria (Alt Camp)?
Palau del Parlament, 18 de maig de 2018
Assumpta Escarp Gibert, Beatriz Silva Gallardo, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputades, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes
de control i seguiment dels casos de sarna al Centre de Menors
Estrangers no Acompanyats Mas Mahaniam, del Pla de Santa Maria
(Alt Camp)
314-01350/12
FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB DUES ALTRES
DIPUTADES DEL GP PSC-UNITS
Reg. 3667 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

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’article 155 de la Constitució.
A la Mesa del Parlament

Assumpta Escarp Gibert, diputada, Beatriz Silva Gallardo, diputada, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar,
d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament,
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari:
– Els mecanismes de control i de seguiment que s’estan portant a terme davant
els dos casos de persones afectades per sarna al Centre de Menors Estrangers no
Acompanyats Mas Mahaniam del Pla de Santa Maria (Alt Camp), s’estan fent amb
els serveis de salut pública de Catalunya?
Palau del Parlament, 18 de maig de 2018
Assumpta Escarp Gibert, Beatriz Silva Gallardo, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputades, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els objectius del
Centre d’Estudis de Temes Contemporanis
314-01351/12
FORMULACIÓ: RAFEL BRUGUERA BATALLA, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 3668 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

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’article 155 de la Constitució.
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A la Mesa del Parlament

Rafel Bruguera Batalla, 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 resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quins són els objectius del Centre d’Estudis de Temes Contemporanis?
Palau del Parlament, 17 de maig de 2018
Rafel Bruguera Batalla, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el programa
d’actuació desenvolupat pel Centre d’Estudis de Temes
Contemporanis entre el març del 2016 i el novembre del 2017
314-01352/12
FORMULACIÓ: RAFEL BRUGUERA BATALLA, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 3669 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

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’article 155 de la Constitució.
A la Mesa del Parlament

Rafel Bruguera Batalla, 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 resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quin programa d’actuació ha desenvolupat el Centre d’Estudis de Temes Contemporanis entre el mes de març de 2016 i el novembre de 2017?
Palau del Parlament, 17 de maig de 2018
Rafel Bruguera Batalla, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost del
Centre d’Estudis de Temes Contemporanis del març del 2016 al
novembre del 2017
314-01353/12
FORMULACIÓ: RAFEL BRUGUERA BATALLA, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 3670 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

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’article 155 de la Constitució.
A la Mesa del Parlament

Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
3.25.15. Preguntes per escrit
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Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quin ha estat el pressupost amb què ha comptat el Centre d’Estudis de Temes
Contemporanis entre el mes de març de 2016 i el novembre de 2017?
Palau del Parlament, 17 de maig de 2018
Rafel Bruguera Batalla, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el personal del
Centre d’Estudis de Temes Contemporanis del març del 2016 al
novembre del 2017
314-01354/12
FORMULACIÓ: RAFEL BRUGUERA BATALLA, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 3671 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

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’article 155 de la Constitució.
A la Mesa del Parlament

Rafel Bruguera Batalla, 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 resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Amb quin personal ha comptat el Centre d’Estudis de Temes Contemporanis
entre el mes de març de 2016 i el novembre de 2017?
Palau del Parlament, 17 de maig de 2018
Rafel Bruguera Batalla, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions,
els programes i els estudis fets pel Centre d’Estudis de Temes
Contemporanis del març del 2016 al novembre del 2017
314-01355/12
FORMULACIÓ: RAFEL BRUGUERA BATALLA, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 3672 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

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’article 155 de la Constitució.
A la Mesa del Parlament

Rafel Bruguera Batalla, 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 resposta escrita.
3.25.15. Preguntes per escrit
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quines accions, programes i estudis ha dut a terme el Centre d’Estudis de Temes Contemporanis entre el mes de març de 2016 i el novembre de 2017?
Palau del Parlament, 17 de maig de 2018
Rafel Bruguera Batalla, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les despeses del
Centre d’Estudis de Temes Contemporanis del març del 2016 al
novembre del 2017
314-01356/12
FORMULACIÓ: RAFEL BRUGUERA BATALLA, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 3673 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

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’article 155 de la Constitució.
A la Mesa del Parlament

Rafel Bruguera Batalla, 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 resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quina ha estat la relació de despeses efectuades pel Centre d’Estudis de Temes
Contemporanis entre el mes de març de 2016 i el novembre de 2017?
Palau del Parlament, 17 de maig de 2018
Rafel Bruguera Batalla, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions en
què s’han esmerçat els recursos del Centre d’Estudis de Temes
Contemporanis del març del 2016 al novembre del 2017
314-01357/12
FORMULACIÓ: RAFEL BRUGUERA BATALLA, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 3674 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

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’article 155 de la Constitució.
A la Mesa del Parlament

Rafel Bruguera Batalla, 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 resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
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– En quines accions s’han gastat aquests recursos del Centre d’Estudis de Temes
Contemporanis entre el mes de març de 2016 i el novembre de 2017?
Palau del Parlament, 17 de maig de 2018
Rafel Bruguera Batalla, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a
solucionar els problemes de la urbanització del Bosc d’en Vilaró,
situada entre Montcada i Reixac (Vallès Occidental) i Badalona
(Barcelonès)
314-01358/12
FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT
DEL GP CS
Reg. 3682 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

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’article 155 de la Constitució.
A la Mesa del Parlamento

Sergio Sanz Jiménez, diputado, Dimas Gragera Velaz, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del
Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.
El Govern de la Generalitat no respondió con concreción a las preguntas que se
le formularon por escrito en el expediente 314-06814/11. En su lugar, respondió que
la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo era conocedora de
que el Ayuntamiento de Montcada i Reixac había realizado al Área Metropolitana
de Barcelona una petición para estudiar la problemática de la urbanización del Bosc
d’en Vilaró, situada entre Montcada i Reixac y Badalona, también en lo referido a
los aspectos jurídicos.
Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario:
– ¿Cuáles han sido las acciones del Govern de la Generalitat durante el último
año y medio para tratar de buscar una solución a los problemas de la urbanización
del Bosc d’en Vilaró, que pueda ser consensuada entre los ayuntamientos y los vecinos?
Palacio del Parlamento, 17 de mayo de 2018
Sergio Sanz Jiménez, Dimas Gragera Velaz, diputados, GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la viabilitat de la
legalització de la urbanització del Bosc d’en Vilaró, situada entre
Montcada i Reixac (Vallès Occidental) i Badalona (Barcelonès)
314-01359/12
FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT
DEL GP CS
Reg. 3683 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

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’article 155 de la Constitució.
A la Mesa del Parlamento

Sergio Sanz Jiménez, diputado, Dimas Gragera Velaz, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del
Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.
El Govern de la Generalitat no respondió con concreción a las preguntas que se
le formularon por escrito en el expediente 314-06814/11. En su lugar, respondió que
la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo era conocedora de
que el Ayuntamiento de Montcada i Reixac había realizado al Área Metropolitana
de Barcelona una petición para estudiar la problemática de la urbanización del Bosc
d’en Vilaró, situada entre Montcada i Reixac y Badalona, también en lo referido a
los aspectos jurídicos.
Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario:
– ¿Considera el Govern de la Generalitat viable legalizar la urbanización Bosc
d’en Vilaró? ¿Cuál sería el procedimiento para poderla llevar a cabo y a quién correspondería la iniciativa?
Palacio del Parlamento, 17 de mayo de 2018
Sergio Sanz Jiménez, Dimas Gragera Velaz, diputados, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat de
permutar zones d’aprofitament urbanístic pendents de desenvolupar
amb la urbanització del Bosc d’en Vilaró, situada entre Montcada i
Reixac (Vallès Occidental) i Badalona (Barcelonès)
314-01360/12
FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT
DEL GP CS
Reg. 3684 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

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’article 155 de la Constitució.
A la Mesa del Parlamento

Sergio Sanz Jiménez, diputado, Dimas Gragera Velaz, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del
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Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.
El Govern de la Generalitat no respondió con concreción a las preguntas que se
le formularon por escrito en el expediente 314-06814/11. En su lugar, respondió que
la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo era conocedora de
que el Ayuntamiento de Montcada i Reixac había realizado al Área Metropolitana
de Barcelona una petición para estudiar la problemática de la urbanización del Bosc
d’en Vilaró, situada entre Montcada i Reixac y Badalona, también en lo referido a
los aspectos jurídicos.
Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario:
– ¿Existe la posibilidad de llevar a cabo una permuta de aprovechamientos urbanísticos en zonas pendientes de desarrollar y la urbanización del Bosc d’en Vilaró?
Palacio del Parlamento, 17 de mayo de 2018
Sergio Sanz Jiménez, Dimas Gragera Velaz, diputados, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions
previstes per a solucionar els problemes de la urbanització del Bosc
d’en Vilaró, situada entre Montcada i Reixac (Vallès Occidental) i
Badalona (Barcelonès)
314-01361/12
FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT
DEL GP CS
Reg. 3685 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

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’article 155 de la Constitució.
A la Mesa del Parlamento

Sergio Sanz Jiménez, diputado, Dimas Gragera Velaz, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del
Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.
El Govern de la Generalitat no respondió con concreción a las preguntas que se
le formularon por escrito en el expediente 314-06814/11. En su lugar, respondió que
la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo era conocedora de
que el Ayuntamiento de Montcada i Reixac había realizado al Área Metropolitana
de Barcelona una petición para estudiar la problemática de la urbanización del Bosc
d’en Vilaró, situada entre Montcada i Reixac y Badalona, también en lo referido a
los aspectos jurídicos.
Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario:
– ¿Qué pasos tiene pensado dar próximamente el Govern de la Generalitat para
buscar una solución a los problemas de la urbanización del Bosc d’en Vilaró?
Palacio del Parlamento, 18 de mayo de 2018
Sergio Sanz Jiménez, Dimas Gragera Velaz, diputados, GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió que
representants del Departament de Territori i Sostenibilitat es
reuneixin amb els veïns de la urbanització del Bosc d’en Vilaró,
situada entre Montcada i Reixac (Vallès Occidental) i Badalona
(Barcelonès)
314-01362/12
FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT
DEL GP CS
Reg. 3686 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

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’article 155 de la Constitució.
A la Mesa del Parlamento

Sergio Sanz Jiménez, diputado, Dimas Gragera Velaz, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del
Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.
El Govern de la Generalitat no respondió con concreción a las preguntas que se
le formularon por escrito en el expediente 314-06814/11. En su lugar, respondió que
la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo era conocedora de
que el Ayuntamiento de Montcada i Reixac había realizado al Área Metropolitana
de Barcelona una petición para estudiar la problemática de la urbanización del Bosc
d’en Vilaró, situada entre Montcada i Reixac y Badalona, también en lo referido a
los aspectos jurídicos.
Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario:
– ¿Tiene previsto algún representante del Departamento de Territorio y Sostenibilidad reunirse con los vecinos del Bosc d’en Vilaró?
Palacio del Parlamento, 18 de mayo de 2018
Sergio Sanz Jiménez, Dimas Gragera Velaz, diputados, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures
adoptades per a tractar la resistència als antibiòtics
314-01363/12
FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS
Reg. 3688 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

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’article 155 de la Constitució.
A la Mesa del Parlamento

Jorge Soler González, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo
con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Las bacterias multirresistentes son uno de los principales desafíos de la salud
pública en España. Así se ha advertido tanto desde la Organización Mundial de la
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Salud (OMS), donde compartimos este riesgo con otros estados, como desde diferentes sociedades científicas nacionales.
La propia OMS ya publicó, a finales del pasado año, la primera lista de «patógenos prioritarios» resistentes a antibióticos, con 12 familias de bacterias altamente
peligrosas para la salud humana. En la lista se pone de relieve la amenaza que suponen las bacterias gramnegativas, resistentes a múltiples antibióticos, ya que tienen la capacidad innata de encontrar nuevas formas de resistir a los tratamientos y
pueden transmitir material genético que permite a otras bacterias hacerse farmacorresistentes.
España posee altas probabilidades de padecer casos de multirresistencia en un
futuro no muy lejano. Nuestra práctica clínica lo está facilitando. Según el último
Eurobarómetro, el 47% de los españoles consumió antibióticos en el último año, lo
que nos sitúa en el segundo puesto de la UE, tras Malta (48%), y en el polo opuesto a
Suecia (18%) y Holanda (20%). Además, España es el país donde más creció, desde
2013, el consumo de estos medicamentos, un 9% frente a la caída media del 6% en
el conjunto europeo. También debemos tener en cuenta el alto uso de antibióticos en
nuestra cabaña ganadera, un elemento que también influye en la aparición de estas
superresistencias.
Somos conocedores que el vigente Plan nacional frente a la Resistencia a los
Antibióticos (PRAN) finaliza este año, y que se aprobará un nuevo plan en julio de
2018. Pese a ello, la situación es altamente preocupante.
La semana pasada, la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) presentó un informe en el que también colaboraron
la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, la Sociedad Española de Medicina
Preventiva, el Foro Español de Pacientes y la Alianza General de Pacientes. Estas
organizaciones recabaron datos de 83 centros sanitarios y evaluaron los fallecimientos sucedidos en estos a principios del mes de marzo, extrapolando dichos datos
ya que no existen registros epidemiológicos nacionales al respecto. Los resultados
arrojados por el estudio de la SEIMC son altamente preocupantes: pese a que España posee el Plan nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos, podría haber
180.600 pacientes anuales afectados por patógenos multirresistentes, de los cuales,
35.400 no podrían superar una infección por una bacteria multirresistente.
Consideramos que los datos que arroja el estudio de la SEIMC suponen un claro fracaso del Plan nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos. La cuantía de
antibióticos que se siguen consumiendo en España, tanto en el ámbito humano como
animal, son de las tasas más altas en toda la Unión Europea y el número de personas
afectadas anualmente por este tipo de patógeno también.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
1. ¿Qué medidas concretas se están aplicando desde la Conselleria de Salut para
el tratamiento de este problema?
2. ¿Qué medidas de concienciación y sensibilización de profesionales en el ámbito sanitario y de la alimentación se están llevado a cabo?
3. ¿Qué evolución han mostrado los indicadores asociados a cada actividad desde
que se implantó la acción hasta el momento de la evaluación?
4. ¿Cuántas personas se han visto afectadas en el transcurso de su hospitalización por bacterias multirresistentes en los años 2015, 2016, 2017 y 2018? ¿Cuántas
en cada hospital?
5. ¿Cuántas de ellas han fallecido a causa de este tipo de bacteria? ¿Tiene el Govern información concreta sobre el tipo de bacteria multirresistente que causó estas
muertes? ¿Cuáles fueron?
6. ¿Qué resultados ha enviado el Govern al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para la evaluación de la implantación del Plan nacional frente a la
Resistencia a los Antibióticos?
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7. ¿Se ha enviado alguna propuesta de mejora? ¿Cuál?
Palacio del Parlamento, 22 de mayo de 2018
Jorge Soler González, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol del Cos
de Bombers per a situacions d’assetjament sexual per raó del sexe,
l’orientació sexual o la identitat sexual
314-01364/12
FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CATECP
Reg. 3693 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

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’article 155 de la Constitució.
A la Mesa del Parlament

Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú
Podem, 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:
– Compta el cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya amb un protocol de
prevenció, actuació i resolució de situacions d’assetjament sexual per raó del sexe,
de l’orientació sexual i/o de la identitat sexual?
Palau del Parlament, 23 de maig de 2018
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’activació del
protocol del Cos de Bombers per a situacions d’assetjament sexual
per raó del sexe, l’orientació sexual o la identitat sexual
314-01365/12
FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CATECP
Reg. 3694 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

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’article 155 de la Constitució.
A la Mesa del Parlament

Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú
Podem, 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:
– Una vegada descobert el cas del bomber acusat de gravar les seves companyes
al vestidor, es va activar algun protocol de prevenció, actuació i resolució de situa3.25.15. Preguntes per escrit
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cions d’assetjament sexual per raó del sexe, de l’orientació sexual i/o de la identitat
sexual?
Palau del Parlament, 23 de maig de 2018
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les esquerdes
aparegudes en habitatges de Sabadell (Vallès Occidental) arran
de les obres de perllongament de la línia de Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya
314-01366/12
FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB DOS
ALTRES DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS
Reg. 3695 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

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’article 155 de la Constitució.
A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, Pol Gibert
Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb
el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la
pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.
En els darrers dies els veïns i les veïnes del carrer Corones de Sabadell han denunciat l’aparició d’esquerdes a alguns dels seus habitatges com a conseqüència de
les obres de perllongament de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat en aquesta
localitat.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Té constància el Govern de la Generalitat d’aquesta incidència?
Palau del Parlament, 22 de maig de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, Rosa Maria Ibarra Ollé, Pol Gibert Horcas, diputats,
GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si algun responsable
ha visitat la zona de Sabadell (Vallès Occidental) afectada per
l’aparició d’esquerdes als habitatges arran de les obres de
perllongament de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya
314-01367/12
FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB DOS
ALTRES DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS
Reg. 3696 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

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’article 155 de la Constitució.
A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, Pol Gibert
Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb
el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la
pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.
En els darrers dies els veïns i les veïnes del carrer Corones de Sabadell han denunciat l’aparició d’esquerdes a alguns dels seus habitatges com a conseqüència de
les obres de perllongament de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat en aquesta
localitat.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Hi ha realitzat alguna visita algun responsable del departament a la zona afectada? En cas de resposta negativa, té previst el departament realitzar alguna visita
a la zona afectada?
Palau del Parlament, 22 de maig de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, Rosa Maria Ibarra Ollé, Pol Gibert Horcas, diputats,
GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si algun responsable
s’ha posat en contacte amb els veïns dels habitatges de Sabadell
(Vallès Occidental) en què han aparegut esquerdes arran de les
obres de perllongament de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya
314-01368/12
FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB DOS
ALTRES DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS
Reg. 3697 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

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’article 155 de la Constitució.
A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, Pol Gibert
Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb
el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la
pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.
En els darrers dies els veïns i les veïnes del carrer Corones de Sabadell han denunciat l’aparició d’esquerdes a alguns dels seus habitatges com a conseqüència de
les obres de perllongament de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat en aquesta
localitat.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– S’ha posat en contacte amb els veïns i les veïnes algun responsable del departament per conèixer la seva situació de primera mà?
Palau del Parlament, 22 de maig de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, Rosa Maria Ibarra Ollé, Pol Gibert Horcas, diputats,
GP PSC-Units
Fascicle segon
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis
d’impacte estructural en els edificis de la zona de les obres de
perllongament de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya al pas per Sabadell (Vallès Occidental)
314-01369/12
FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB DOS
ALTRES DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS
Reg. 3698 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

A la Mesa del Parlament

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’article 155 de la Constitució.
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, Pol Gibert
Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb
el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la
pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.
En els darrers dies els veïns i les veïnes del carrer Corones de Sabadell han denunciat l’aparició d’esquerdes a alguns dels seus habitatges com a conseqüència de
les obres de perllongament de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat en aquesta
localitat.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– L’esmentada obra de perllongament de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat a Sabadell compta amb un estudi sobre el possible impacte estructurals sobre els
habitatges adjacents?
Palau del Parlament, 22 de maig de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, Rosa Maria Ibarra Ollé, Pol Gibert Horcas, diputats,
GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les solucions ofertes
als veïns dels habitatges de Sabadell (Vallès Occidental) en què han
aparegut esquerdes arran de les obres de perllongament de la línia
de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
314-01370/12
FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB DOS
ALTRES DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS
Reg. 3699 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

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’article 155 de la Constitució.
A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, Pol Gibert
Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb
el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la
pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.
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En els darrers dies els veïns i les veïnes del carrer Corones de Sabadell han denunciat l’aparició d’esquerdes a alguns dels seus habitatges com a conseqüència de
les obres de perllongament de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat en aquesta
localitat.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quines solucions s’han ofert als veïns i veïnes afectats?
Palau del Parlament, 22 de maig de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, Rosa Maria Ibarra Ollé, Pol Gibert Horcas, diputats,
GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari
d’execució de les solucions ofertes als veïns dels habitatges de
Sabadell (Vallès Occidental) en què han aparegut esquerdes arran
de les obres de perllongament de la línia de Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya
314-01371/12
FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB DOS
ALTRES DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS
Reg. 3700 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

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’article 155 de la Constitució.
A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, Pol Gibert
Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb
el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la
pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.
En els darrers dies els veïns i les veïnes del carrer Corones de Sabadell han denunciat l’aparició d’esquerdes a alguns dels seus habitatges com a conseqüència de
les obres de perllongament de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat en aquesta
localitat.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quin és el calendari d’intervenció per executar les solucions que s’han ofert
als veïns i veïnes?
Palau del Parlament, 22 de maig de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, Rosa Maria Ibarra Ollé, Pol Gibert Horcas, diputats,
GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de la
Resolució 497/XI, sobre les mesures per a fer front a l’assetjament i
el ciberassetjament entre iguals
314-01372/12
FORMULACIÓ: DAVID BERTRAN ROMÁN, DEL GP CS
Reg. 3722 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

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’article 155 de la Constitució.
A la Mesa del Parlamento

David Bertran Román, 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.
Recentment han aparegut als mitjans de comunicació noves dades sobre assetjament i ciberassetjament d’estudiants escolars, en base a les dades proveïdes per
l’ONG Save the Children en el seu Informe Aquí, avui, encara. En aquest es diu
que hi ha 16.000 adolescents (9% dels estudiants) que pateixen assetjament i 12.500
(7%) que pateixen ciberassetjament.
En relació a la Resolució 497/XI, sobre les mesures per a fer front a l’assetjament
i el ciberassetjament entre iguals, que es va aprovar a l’XI legislatura, amb data 7 de
març del 2017, a la comissió de Joventut.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quan es preveu que s’haurà desenvolupat el nou protocol que s’hauria d’haver
enllestit el passat 17 de setembre, segons l’apartat b de la dita resolució?
– S’ha començat a impartir als estudiants, de forma sistemàtica, educació en la
prevenció i en la sensibilització dels temes esmentats?
– Com s’està garantint la formació al professorat per tal de gestionar aquests
casos?
– S’estan donant en aquest àmbit exemples de mecanismes d’actuació ràpida que
estiguin funcionant?
– S’han obert expedients de tipus disciplinari per l’incompliment del protocol?
Quants en total?
– Quines han estat les campanyes de divulgació multicanal posades en marxa
per tal de conscienciar el conjunt de la societat?
– Quins tipus de casos s’han donat en aquest àmbit des de l’aprovació de la dita
resolució?
Palau del Parlament, 14 de maig de 2018
David Bertran Román, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions i els
recursos econòmics per a articular el sector de la música atenent la
diversitat estilística, jurídica, econòmica, social i territorial
314-01373/12
FORMULACIÓ: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS
Reg. 3723 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

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
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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’article 155 de la Constitució.
A la Mesa del Parlamento

Héctor Amelló Montiu, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
En septiembre del año 2016 se hizo público el Pla Integral de la Música a Catalunya elaborado por el Departament de Cultura con la participación de las principales entidades y asociaciones del sector de la música, con el objetivo de crear un
marco de actuación para ajustar las políticas públicas a los ejes prioritarios que son
valorados por el sector y abordar sus retos históricos definiendo seis objetivos estratégicos que quedaban articulados en acciones y medidas que debían llevarse a cabo
para la consecución del plan.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– Las acciones realizadas y recursos económicos destinados para alcanzar el
objetivo estratégico de articular y vertebrar el sector de la música atendiendo a su
diversidad estilística, jurídica, económica, social y territorial.
Palacio del Parlamento, 12 de mayo de 2018
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions i els
recursos econòmics per a potenciar la formació musical
314-01374/12
FORMULACIÓ: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS
Reg. 3724 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

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’article 155 de la Constitució.
A la Mesa del Parlamento

Héctor Amelló Montiu, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
En septiembre del año 2016 se hizo público el Pla Integral de la Música a Catalunya elaborado por el Departament de Cultura con la participación de las principales entidades y asociaciones del sector de la música, con el objetivo de crear un
marco de actuación para ajustar las políticas públicas a los ejes prioritarios que son
valorados por el sector y abordar sus retos históricos definiendo seis objetivos estratégicos que quedaban articulados en acciones y medidas que debían llevarse a cabo
para la consecución del plan.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– Las acciones realizadas y recursos económicos destinados para alcanzar el objetivo estratégico de potenciar la formación musical en el conjunto de la ciudadanía
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con el objetivo de llegar a los indicadores de los países europeos más avanzados en
este ámbito y garantizar la excelencia de nuevos profesionales.
Palacio del Parlamento, 12 de mayo de 2018
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions i els
recursos econòmics per a aconseguir nou públic en el sector de la
música
314-01375/12
FORMULACIÓ: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS
Reg. 3725 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

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’article 155 de la Constitució.
A la Mesa del Parlamento

Héctor Amelló Montiu, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
En septiembre del año 2016 se hizo público el Pla Integral de la Música a Catalunya elaborado por el Departament de Cultura con la participación de las principales entidades y asociaciones del sector de la música, con el objetivo de crear un
marco de actuación para ajustar las políticas públicas a los ejes prioritarios que son
valorados por el sector y abordar sus retos históricos definiendo seis objetivos estratégicos que quedaban articulados en acciones y medidas que debían llevarse a cabo
para la consecución del plan.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– Las acciones realizadas y recursos económicos destinados para alcanzar el
objetivo estratégico de desarrollar, crear y conseguir nuevos públicos para el sector
de la música.
Palacio del Parlamento, 12 de mayo de 2018
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions i els
recursos econòmics per a optimar l’impacte dels ajuts en la creació,
producció i difusió de la música
314-01376/12
FORMULACIÓ: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS
Reg. 3726 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

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’article 155 de la Constitució.
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A la Mesa del Parlamento

Héctor Amelló Montiu, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
En septiembre del año 2016 se hizo público el Pla Integral de la Música a Catalunya elaborado por el Departament de Cultura con la participación de las principales entidades y asociaciones del sector de la música, con el objetivo de crear un
marco de actuación para ajustar las políticas públicas a los ejes prioritarios que son
valorados por el sector y abordar sus retos históricos definiendo seis objetivos estratégicos que quedaban articulados en acciones y medidas que debían llevarse a cabo
para la consecución del plan.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– Las acciones realizadas y recursos económicos destinados para alcanzar el objetivo estratégico de optimizar el impacto de las ayudas del Departament de Cultura
en la creación, producción, difusión de la música a partir de su revisión y la adaptación y conexión con las necesidades reales del sector, dotándolos de la aportación
necesaria.
Palacio del Parlamento, 12 de mayo de 2018
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions i els
recursos econòmics per a potenciar el Mercat de Música Viva de Vic
i la Fira Mediterrània de Manresa
314-01377/12
FORMULACIÓ: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS
Reg. 3727 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

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’article 155 de la Constitució.
A la Mesa del Parlamento

Héctor Amelló Montiu, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
En septiembre del año 2016 se hizo público el Pla Integral de la Música a Catalunya elaborado por el Departament de Cultura con la participación de las principales entidades y asociaciones del sector de la música, con el objetivo de crear un
marco de actuación para ajustar las políticas públicas a los ejes prioritarios que son
valorados por el sector y abordar sus retos históricos definiendo seis objetivos estratégicos que quedaban articulados en acciones y medidas que debían llevarse a cabo
para la consecución del plan.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– Las acciones realizadas y recursos económicos destinados para alcanzar el objetivo estratégico de potenciar y optimizar los dos mercados estratégicos existentes
en Cataluña relacionados con el sector de la música: el Mercat de Música Viva de
Vic y la Fira Mediterrània de Manresa.
Palacio del Parlamento, 12 de mayo de 2018
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs
3.25.15. Preguntes per escrit
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions
i els recursos econòmics per a crear el marc i les eines per a
internacionalitzar la producció musical
314-01378/12
FORMULACIÓ: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS
Reg. 3728 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

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’article 155 de la Constitució.
A la Mesa del Parlamento

Héctor Amelló Montiu, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
En septiembre del año 2016 se hizo público el Pla Integral de la Música a Catalunya elaborado por el Departament de Cultura con la participación de las principales entidades y asociaciones del sector de la música, con el objetivo de crear un
marco de actuación para ajustar las políticas públicas a los ejes prioritarios que son
valorados por el sector y abordar sus retos históricos definiendo seis objetivos estratégicos que quedaban articulados en acciones y medidas que debían llevarse a cabo
para la consecución del plan.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– Las acciones realizadas y recursos económicos destinados para alcanzar el objetivo estratégico de crear el marco y las herramientas necesarias para favorecer la
internacionalización de la producción musical de Cataluña unificando estrategias y
alineando las políticas públicas con el sector privado.
Palacio del Parlamento, 12 de mayo de 2018
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions fetes
en aplicació del Pla integral de la música a Catalunya i els recursos
econòmics que s’hi han destinat
314-01379/12
FORMULACIÓ: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS
Reg. 3729 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

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’article 155 de la Constitució.
A la Mesa del Parlamento

Héctor Amelló Montiu, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
En septiembre del año 2016 se hizo público el Pla Integral de la Música a Catalunya elaborado por el Departament de Cultura con la participación de las prin3.25.15. Preguntes per escrit
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cipales entidades y asociaciones del sector de la música, con el objetivo de crear un
marco de actuación para ajustar las políticas públicas a los ejes prioritarios que son
valorados por el sector y abordar sus retos históricos definiendo seis objetivos estratégicos que quedaban articulados en acciones y medidas que debían llevarse a cabo
para la consecución del plan.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– La información de las acciones realizadas y recursos económicos destinados
desglosados a nivel de objetivo estratégico, detallando el objetivo operativo alcanzado y la acción realizada.
Palacio del Parlamento, 12 de mayo de 2018
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris
per a destinar els recursos provinents del Fons Europeu de
Desenvolupament Regional als diversos programes
314-01380/12
FORMULACIÓ: MARÍA LUZ GUILARTE SÁNCHEZ, DEL GP CS
Reg. 3730 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

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’article 155 de la Constitució.
A la Mesa del Parlamento

María Luz Guilarte Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
En relación a los recursos provenientes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), recibidos o gestionados por la Generalitat de Catalunya.
– ¿Cuáles son los criterios utilizados para determinar la necesidad presupuestaria de los diferentes programas a los que se destinan los recursos del FEDER?
Palacio del Parlamento, 15 de mayo de 2018
María Luz Guilarte Sánchez, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
treballadors contractats en l’àmbit del programa per al foment de la
incorporació de persones més grans de quaranta-cinc anys al mercat
laboral en el període 2015-2017
314-01381/12
FORMULACIÓ: JOSÉ MARÍA CANO NAVARRO, DEL GP CS
Reg. 3731 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

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’article 155 de la Constitució.
3.25.15. Preguntes per escrit
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A la Mesa del Parlamento

José María Cano Navarro, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
En relación al programa de subvenciones y ayudas a las empresas para el fomento de la incorporación de personas mayores de 45 años al mercado laboral por parte
del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC).
– Número de trabajadores contratados en el ámbito del programa durante los
años 2015, 2016 y 2017, con información desglosada según la duración del contrato.
Palacio del Parlamento, 12 de mayo de 2018
José María Cano Navarro, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la
partida pressupostària del programa per al foment de la incorporació
de persones més grans de quaranta-cinc anys al mercat laboral del
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el període 2015-2017
314-01382/12
FORMULACIÓ: JOSÉ MARÍA CANO NAVARRO, DEL GP CS
Reg. 3732 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

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’article 155 de la Constitució.
A la Mesa del Parlamento

José María Cano Navarro, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
En relación al programa de subvenciones y ayudas a las empresas para el fomento de la incorporación de personas mayores de 45 años al mercado laboral por parte
del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC).
– Importe dispuesto y obligado de la partida presupuestaria correspondiente a
dicho programa durante los ejercicios 2015, 2016 y 2017, desglosado por año.
Palacio del Parlamento, 12 de mayo de 2018
José María Cano Navarro, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre
d’empreses que s’han acollit al programa per al foment de la
incorporació de persones més grans de quaranta-cinc anys al mercat
laboral del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el període 20152017
314-01383/12
FORMULACIÓ: JOSÉ MARÍA CANO NAVARRO, DEL GP CS
Reg. 3733 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

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’article 155 de la Constitució.
A la Mesa del Parlamento

José María Cano Navarro, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
En relación al programa de subvenciones y ayudas a las empresas para el fomento de la incorporación de personas mayores de 45 años al mercado laboral por parte
del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC).
– Número de empresas acogidas al programa durante los ejercicios 2015, 2016 y
2017, desglosado por año.
Palacio del Parlamento, 12 de mayo de 2018
José María Cano Navarro, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
sol·licituds rebudes pel programa per al foment de la incorporació
de persones més grans de quaranta-cinc anys al mercat laboral del
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el període 2015-2017
314-01384/12
FORMULACIÓ: JOSÉ MARÍA CANO NAVARRO, DEL GP CS
Reg. 3734 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

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’article 155 de la Constitució.
A la Mesa del Parlamento

José María Cano Navarro, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
En relación al programa de subvenciones y ayudas a las empresas para el fomento de la incorporación de personas mayores de 45 años al mercado laboral por parte
del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC).
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– Número de solicitudes recibidas correspondientes a dicho programa durante
los años 2015, 2016 y 2017, desglosado por año.
Palacio del Parlamento, 12 de mayo de 2018
José María Cano Navarro, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
sol·licituds rebutjades pel programa per al foment de la incorporació
de persones més grans de quaranta-cinc anys al mercat laboral del
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el període 2015-2017
314-01385/12
FORMULACIÓ: JOSÉ MARÍA CANO NAVARRO, DEL GP CS
Reg. 3735 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

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’article 155 de la Constitució.
A la Mesa del Parlamento

José María Cano Navarro, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
En relación al programa de subvenciones y ayudas a las empresas para el fomento de la incorporación de personas mayores de 45 años al mercado laboral por parte
del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC).
– Número de solicitudes correspondientes a dicho programa que han sido rechazadas durante los años 2015, 2016 y 2017, desglosado por año.
Palacio del Parlamento, 12 de mayo de 2018
José María Cano Navarro, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
sol·licituds no ateses per manca de partida pressupostària pel
programa per al foment de la incorporació de persones més grans de
quaranta-cinc anys al mercat laboral del Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya en el període 2015-2017
314-01386/12
FORMULACIÓ: JOSÉ MARÍA CANO NAVARRO, DEL GP CS
Reg. 3736 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

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’article 155 de la Constitució.
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A la Mesa del Parlamento

José María Cano Navarro, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
En relación al programa de subvenciones y ayudas a las empresas para el fomento de la incorporación de personas mayores de 45 años al mercado laboral por parte
del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC).
– Número de solicitudes correspondientes a dicho programa que no han sido
atendidas por falta de partida presupuestaria 2015, 2016 y 2017, desglosado por año.
Palacio del Parlamento, 12 de mayo de 2018
José María Cano Navarro, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
pacients que l’Hospital de l’Esperit Sant, de Santa Coloma de
Gramenet (Barcelonès), va derivar a altres hospitals el 2017
314-01387/12
FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS
Reg. 3737 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

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’article 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 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:
– Quants pacients es van derivar de l’hospital de l’Esperit Sant de Santa Coloma
de Gramenet a d’altres hospitals durant l’any 2017? Es demana la informació detallada per serveis i llocs de destinació.
Palau del Parlament, 16 de maig de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
metges que van deixar de treballar a l’Hospital de l’Esperit Sant, de
Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès), el 2017
314-01388/12
FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS
Reg. 3738 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

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’article 155 de la Constitució.
3.25.15. Preguntes per escrit

49

BOPC 90
1 de juny de 2018

A la Mesa del Parlament

Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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:
– Quants metges han deixat de treballar a l’hospital de l’Esperit Sant de Santa
Coloma de Gramenet durant l’any 2017? Quantes places d’aquests metges no han
estat cobertes? Durant quant temps han estat vacants? Es demana la informació detallada per serveis i llocs de destinació.
Palau del Parlament, 16 de maig de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre
d’infermers que van deixar de treballar a l’Hospital de l’Esperit Sant,
de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès), el 2017
314-01389/12
FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS
Reg. 3739 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

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’article 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 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:
– Quants infermers i infermeres han deixat de treballar a l’hospital de l’Esperit
Sant de Santa Coloma de Gramenet durant l’any 2017? Quantes places d’aquests infermers i infermeres no han estat cobertes? Durant quant temps han estat vacants?
Es demana la informació detallada per serveis i llocs de destinació.
Palau del Parlament, 16 de maig de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de
prorrogar el projecte PirosLife de reintroducció de l’os bru al Pirineu
central
314-01390/12
FORMULACIÓ: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP CS
Reg. 3755 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

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’article 155 de la Constitució.
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A la Mesa del Parlamento

Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
En el año 2014 se inició el proyecto PirosLife con el objetivo de reintroducir y
posibilitar la conservación del oso pardo (Ursus arctos) en la zona del Pirineo Central. La financiación de este proyecto fue asumida por parte de la Unión Europea
(UE) y coordinada por el Departament de Territori i Sostenibilitat, finalizando el
proyecto durante el 2018.
Uno de los objetivos del proyecto es la cohabitación de la población de los osos
con el sector primario de montaña como la apicultura y, en especial, con la ganadería que se ha visto obligada a modificar sus formas tradicionales de ganadería
extensiva durante los meses estivales, por una ganadería controlada mediante agrupamientos y métodos de defensa pasiva, asumiendo los costes económicos que se
derivan de ello, así como las indemnizaciones derivadas de los ataques de los osos.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– ¿Se tiene previsto renovar o prorrogar el proyecto del programa PirosLife?
En caso afirmativo, ¿Será con recursos propios o con fondos de la Unión Europea
(UE)? ¿Qué presupuesto se considera necesario para el mantenimiento del proyecto? En el supuesto de no renovar o prorrogar el proyecto, ¿se establecerán líneas de
ayuda para los ganaderos o apicultores que sufren el coste económico ocasionado
por los ataques de los osos?
Palacio del Parlamento, 14 de mayo de 2018
Javier Rivas Escamilla, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’atacs
acreditats d’os bru al sector de la ramaderia i de l’apicultura en el
període 2014-2017 i les indemnitzacions satisfetes
314-01391/12
FORMULACIÓ: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP CS
Reg. 3756 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

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’article 155 de la Constitució.
A la Mesa del Parlamento

Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
En el año 2014 se inició el proyecto PirosLife con el objetivo de reintroducir y
posibilitar la conservación del oso pardo (Ursus arctos) en la zona del Pirineo Central. La financiación de este proyecto fue asumida por parte de la Unión Europea
(UE) y coordinada por el Departament de Territori i Sostenibilitat, finalizando el
proyecto durante el 2018.
Uno de los objetivos del proyecto es la cohabitación de la población de los osos
con el sector primario de montaña como la apicultura y, en especial, con la ganadería que se ha visto obligada a modificar sus formas tradicionales de ganadería
extensiva durante los meses estivales, por una ganadería controlada mediante agru-
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pamientos y métodos de defensa pasiva, asumiendo los costes económicos que se
derivan de ello, así como las indemnizaciones derivadas de los ataques de los osos.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– Número de ataques acreditados al sector de la ganadería y la apicultura durante
los años que van entre 2014 y 2017 y la cuantía de las indemnizaciones satisfechas
durante el mismo período.
Palacio del Parlamento, 14 de mayo de 2018
Javier Rivas Escamilla, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la
pòlissa d’assegurança subscrita per a indemnitzar els ramaders i els
apicultors dels atacs d’os bru el 2017
314-01392/12
FORMULACIÓ: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP CS
Reg. 3757 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

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’article 155 de la Constitució.
A la Mesa del Parlamento

Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
En el año 2014 se inició el proyecto PirosLife con el objetivo de reintroducir y posibilitar la conservación del oso pardo (Ursus arctos) en la zona del Pirineo Central.
La financiación de este proyecto fue asumida por parte de la Unión Europea (UE)
y coordinada por el Departament de Territori i Sostenibilitat, finalizando el proyecto
durante el 2018.
Uno de los objetivos del proyecto es la cohabitación de la población de los osos
con el sector primario de montaña como la apicultura y, en especial, con la ganadería
que se ha visto obligada a modificar sus formas tradicionales de ganadería extensiva
durante los meses estivales, por una ganadería controlada mediante agrupamientos
y métodos de defensa pasiva, asumiendo los costes económicos que se derivan de
ello, así como las indemnizaciones derivadas de los ataques de los osos. En previsión
de ello, la Generalitat de Cataluña suscribió una póliza de seguros con la compañía
Adeslas para satisfacer dichas indemnizaciones liquidadas durante el 2017.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– ¿Qué coste ha tenido la referida póliza de seguros durante el año 2017? Existiendo consignación presupuestaria por parte del programa PirosLife para satisfacer
dichas indemnizaciones, ¿Por qué motivo se ha suscrito una póliza de seguros para
el año 2017?
Palacio del Parlamento, 14 de mayo de 2018
Javier Rivas Escamilla, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contractació d’un
tècnic superior en dret per part de l’Ajuntament de Badalona per
mitjà del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
314-01393/12
FORMULACIÓ: XAVIER GARCÍA ALBIOL, DEL SP PPC
Reg. 3785 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

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’article 155 de la Constitució.
A la Mesa del Parlament

Xavier García Albiol, representant del Subgrup Parlamentari del Partit Popular
de Catalunya, 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.
L’1 d’abril de 2018, l’Ajuntament de Badalona, a través del Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC), ha contractat un tècnic superior de dret. Aquesta oferta de treball
va ser realitzada pel SOC amb núm. 09-2018-04584.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quin és el protocol d’actuació o conveni de col·laboració entre el Servei d’Ocupació de Catalunya i l’Ajuntament de Badalona en els processos de selecció de personal laboral de l’ens local?
– Quins van ser els requisits fixats per l’Ajuntament de Badalona per cobrir
aquesta plaça de tècnic superior en dret?
– De quina manera, i a través de quins mitjans, ha publicitat el Servei d’Ocupació de Catalunya aquesta oferta laboral de tècnic superior en dret a l’Ajuntament de
Badalona?
– Quants candidats es van postular davant el Servei d’Ocupació de Catalunya per
a cobrir aquesta oferta laboral a l’Ajuntament de Badalona?
– Quants candidats van ser valorats pel Servei d’Ocupació de Catalunya per a
cobrir aquesta oferta laboral a l’Ajuntament de Badalona?
– Quants candidats van arribar a la fase final del procés de selecció realitzat pel
Servei d’Ocupació de Catalunya per a cobrir aquesta oferta laboral a l’Ajuntament
de Badalona?
– Quants candidats pel procés de selecció van ser presentats a l’Ajuntament de
Badalona?
– Quants candidats del total dels presentats reunien els requisits de formació
complementària i coneixements específics fixats a l’oferta?
– Com s’explica que una de les candidates seleccionades no compleix cap dels
requisits de formació complementària i coneixement específics exigits per l’oferta?
– En aquest tipus de processos de selecció de personal realitzats pel Servei
d’Ocupació de Catalunya per altres administracions públiques, qui pren la decisió
final de contractació?
– En el procés de selecció d’un tècnic superior en dret per a l’Ajuntament de Badalona, va ser el Servei d’Ocupació de Catalunya o va ser la pròpia Administració
local qui va prendre la decisió final de contractació?
Palau del Parlament, 23 de maig de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre un abocament
de purins al gorg Blau, a Ollers, al municipi de Vilademuls (Pla de
l’Estany)
314-01394/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 3789 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

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’article 155 de la Constitució.
A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, 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:
El passat 22 de maig les entitats Limnos i Naturalistes de Girona han denunciat
que el divendres 18 o dissabte 19 de maig s’ha produït un abocament de gran quantitat de purins al Gorg Blau d’Ollers, dins el rec del Ramirol, afluent del Fluvià pel
seu marge dret, al terme de Vilademuls. El Gorg Blau és un espai natural de gran
valor ecològic, i un dels pocs gorgs naturals del municipi de Vilademuls.
L’abocament de purins en cursos fluvials i masses d’aigua és una pràctica prohibida, precisament perquè anys enrere era la fórmula que empraven moltes granges
per desfer-se del seu excedent de purí sense «deixar rastre», atès que amb rius i rieres baixant plens, el purí es diluïa i «marxava» aigües avall. Les imatges enregistrades del Gorg Blau apunten clarament a un abocament de purí, repetint una mala
pràctica de contaminació d’espais naturals, dels recursos hídrics, i de degradació
de racons de gran bellesa paisatgística i atractiu social, que avui dia hauria de ser
història.
– Té coneixement el Govern de la Generalitat d’aquesta agressió mediambiental?
Palau del Parlament, 25 de maig de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha reunit amb
Limnos i Naturalistes de Girona per un abocament de purins al gorg
Blau, a Ollers, al municipi de Vilademuls (Pla de l’Estany)
314-01395/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 3790 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

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’article 155 de la Constitució.
A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par3.25.15. Preguntes per escrit
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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 passat 22 de maig les entitats Limnos i Naturalistes de Girona han denunciat
que el divendres 18 o dissabte 19 de maig s’ha produït un abocament de gran quantitat de purins al Gorg Blau d’Ollers, dins el rec del Ramirol, afluent del Fluvià pel
seu marge dret, al terme de Vilademuls. El Gorg Blau és un espai natural de gran
valor ecològic, i un dels pocs gorgs naturals del municipi de Vilademuls.
L’abocament de purins en cursos fluvials i masses d’aigua és una pràctica prohibida, precisament perquè anys enrere era la fórmula que empraven moltes granges
per desfer-se del seu excedent de purí sense «deixar rastre», atès que amb rius i rieres baixant plens, el purí es diluïa i «marxava» aigües avall. Les imatges enregistrades del Gorg Blau apunten clarament a un abocament de purí, repetint una mala
pràctica de contaminació d’espais naturals, dels recursos hídrics, i de degradació
de racons de gran bellesa paisatgística i atractiu social, que avui dia hauria de ser
història.
– S’ha reunit la Generalitat amb les entitats denunciants?
Palau del Parlament, 25 de maig de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els agents rurals
han obert una investigació sobre un abocament de purins al gorg
Blau, a Ollers, al municipi de Vilademuls (Pla de l’Estany)
314-01396/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 3791 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

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’article 155 de la Constitució.
A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, 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:
El passat 22 de maig les entitats Limnos i Naturalistes de Girona han denunciat
que el divendres 18 o dissabte 19 de maig s’ha produït un abocament de gran quantitat de purins al Gorg Blau d’Ollers, dins el rec del Ramirol, afluent del Fluvià pel
seu marge dret, al terme de Vilademuls. El Gorg Blau és un espai natural de gran
valor ecològic, i un dels pocs gorgs naturals del municipi de Vilademuls.
L’abocament de purins en cursos fluvials i masses d’aigua és una pràctica prohibida, precisament perquè anys enrere era la fórmula que empraven moltes granges
per desfer-se del seu excedent de purí sense «deixar rastre», atès que amb rius i rieres baixant plens, el purí es diluïa i «marxava» aigües avall. Les imatges enregistrades del Gorg Blau apunten clarament a un abocament de purí, repetint una mala
pràctica de contaminació d’espais naturals, dels recursos hídrics, i de degradació
de racons de gran bellesa paisatgística i atractiu social, que avui dia hauria de ser
història.
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– Han obert els agents rurals una investigació sobre els fets denunciats com reclamen les entitats ecologistes?
Palau del Parlament, 25 de maig de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els autors d’un
abocament de purins al gorg Blau, a Ollers, al municipi de Vilademuls
(Pla de l’Estany)
314-01397/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 3792 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

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’article 155 de la Constitució.
A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, 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:
El passat 22 de maig les entitats Limnos i Naturalistes de Girona han denunciat
que el divendres 18 o dissabte 19 de maig s’ha produït un abocament de gran quantitat de purins al Gorg Blau d’Ollers, dins el rec del Ramirol, afluent del Fluvià pel
seu marge dret, al terme de Vilademuls. El Gorg Blau és un espai natural de gran
valor ecològic, i un dels pocs gorgs naturals del municipi de Vilademuls.
L’abocament de purins en cursos fluvials i masses d’aigua és una pràctica prohibida, precisament perquè anys enrere era la fórmula que empraven moltes granges
per desfer-se del seu excedent de purí sense «deixar rastre», atès que amb rius i rieres baixant plens, el purí es diluïa i «marxava» aigües avall. Les imatges enregistrades del Gorg Blau apunten clarament a un abocament de purí, repetint una mala
pràctica de contaminació d’espais naturals, dels recursos hídrics, i de degradació
de racons de gran bellesa paisatgística i atractiu social, que avui dia hauria de ser
història.
– Coneix la Generalitat com i qui ha pogut fer aquest abocament il·legal de purins?
Palau del Parlament, 25 de maig de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte ambiental
d’un abocament de purins al gorg Blau, a Ollers, al municipi de
Vilademuls (Pla de l’Estany)
314-01398/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 3793 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

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’article 155 de la Constitució.
A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, 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:
El passat 22 de maig les entitats Limnos i Naturalistes de Girona han denunciat
que el divendres 18 o dissabte 19 de maig s’ha produït un abocament de gran quantitat de purins al Gorg Blau d’Ollers, dins el rec del Ramirol, afluent del Fluvià pel
seu marge dret, al terme de Vilademuls. El Gorg Blau és un espai natural de gran
valor ecològic, i un dels pocs gorgs naturals del municipi de Vilademuls.
L’abocament de purins en cursos fluvials i masses d’aigua és una pràctica prohibida, precisament perquè anys enrere era la fórmula que empraven moltes granges
per desfer-se del seu excedent de purí sense «deixar rastre», atès que amb rius i rieres baixant plens, el purí es diluïa i «marxava» aigües avall. Les imatges enregistrades del Gorg Blau apunten clarament a un abocament de purí, repetint una mala
pràctica de contaminació d’espais naturals, dels recursos hídrics, i de degradació
de racons de gran bellesa paisatgística i atractiu social, que avui dia hauria de ser
història.
– Coneix la Generalitat quins són els impactes ambientals que ha produït aquest
abocament il·legal de purins?
Palau del Parlament, 25 de maig de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions
previstes davant un abocament de purins al gorg Blau, a Ollers, al
municipi de Vilademuls (Pla de l’Estany)
314-01399/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 3794 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

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’article 155 de la Constitució.
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A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, 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:
El passat 22 de maig les entitats Limnos i Naturalistes de Girona han denunciat
que el divendres 18 o dissabte 19 de maig s’ha produït un abocament de gran quantitat de purins al Gorg Blau d’Ollers, dins el rec del Ramirol, afluent del Fluvià pel
seu marge dret, al terme de Vilademuls. El Gorg Blau és un espai natural de gran
valor ecològic, i un dels pocs gorgs naturals del municipi de Vilademuls.
L’abocament de purins en cursos fluvials i masses d’aigua és una pràctica prohibida, precisament perquè anys enrere era la fórmula que empraven moltes granges
per desfer-se del seu excedent de purí sense «deixar rastre», atès que amb rius i rieres baixant plens, el purí es diluïa i «marxava» aigües avall. Les imatges enregistrades del Gorg Blau apunten clarament a un abocament de purí, repetint una mala
pràctica de contaminació d’espais naturals, dels recursos hídrics, i de degradació
de racons de gran bellesa paisatgística i atractiu social, que avui dia hauria de ser
història.
– Té prevista la Generalitat alguna acció per resoldre l’abocament de purins al
Gorg Blau?
Palau del Parlament, 25 de maig de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment de les
mesures adoptades amb relació a un abocament de purins al gorg
Blau, a Ollers, al municipi de Vilademuls (Pla de l’Estany)
314-01400/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 3795 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

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’article 155 de la Constitució.
A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, 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:
El passat 22 de maig les entitats Limnos i Naturalistes de Girona han denunciat
que el divendres 18 o dissabte 19 de maig s’ha produït un abocament de gran quantitat de purins al Gorg Blau d’Ollers, dins el rec del Ramirol, afluent del Fluvià pel
seu marge dret, al terme de Vilademuls. El Gorg Blau és un espai natural de gran
valor ecològic, i un dels pocs gorgs naturals del municipi de Vilademuls.
L’abocament de purins en cursos fluvials i masses d’aigua és una pràctica prohibida, precisament perquè anys enrere era la fórmula que empraven moltes granges
per desfer-se del seu excedent de purí sense «deixar rastre», atès que amb rius i rieres baixant plens, el purí es diluïa i «marxava» aigües avall. Les imatges enregis3.25.15. Preguntes per escrit
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trades del Gorg Blau apunten clarament a un abocament de purí, repetint una mala
pràctica de contaminació d’espais naturals, dels recursos hídrics, i de degradació
de racons de gran bellesa paisatgística i atractiu social, que avui dia hauria de ser
història.
– En cas que s’hagin pres mesures per reparar l’abocament, quin seguiment es
farà per avaluar la seva efectivitat?
Palau del Parlament, 25 de maig de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a
evitar els abocaments il·legals de purins
314-01401/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 3796 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

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’article 155 de la Constitució.
A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, 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:
El passat 22 de maig les entitats Limnos i Naturalistes de Girona han denunciat
que el divendres 18 o dissabte 19 de maig s’ha produït un abocament de gran quantitat de purins al Gorg Blau d’Ollers, dins el rec del Ramirol, afluent del Fluvià pel
seu marge dret, al terme de Vilademuls. El Gorg Blau és un espai natural de gran
valor ecològic, i un dels pocs gorgs naturals del municipi de Vilademuls.
L’abocament de purins en cursos fluvials i masses d’aigua és una pràctica prohibida, precisament perquè anys enrere era la fórmula que empraven moltes granges
per desfer-se del seu excedent de purí sense «deixar rastre», atès que amb rius i rieres baixant plens, el purí es diluïa i «marxava» aigües avall. Les imatges enregistrades del Gorg Blau apunten clarament a un abocament de purí, repetint una mala
pràctica de contaminació d’espais naturals, dels recursos hídrics, i de degradació
de racons de gran bellesa paisatgística i atractiu social, que avui dia hauria de ser
història.
– Quines actuacions està duent a terme la Generalitat per evitar els abocaments
il·legals de purins?
Palau del Parlament, 25 de maig de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les esmenes,
les propostes o els suggeriments presentats pel Departament
d’Economia i Hisenda amb relació a l’Informe del Govern de l’Estat
sobre un nou model de finançament
314-01402/12
FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 3803 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

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’article 155 de la Constitució.
A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, 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 resposta escrita.
La Conferència de Presidents Autonòmics celebrada el 17 de gener de 2017 va
acordar la creació d’una comissió d’experts amb l’objectiu de realitzar una anàlisi
que formulés un nou Model de Finançament Autonòmic. Aquesta comissió d’experts va concloure els seus treballs el juliol del 2017 amb l’emissió d’un informe.
Partint de la base del mateix, el Comitè Tècnic Permanent d’Avaluació, conjuntament amb l’Administració General de l’Estat, ha realitzat diversos debats a l’entorn
dels elements que caldria modificar del nou sistema de finançament, i ha conclòs
aquesta feina amb un Informe de propostes i recomanacions que s’hauran de debatre i negociar per poder assolir l’acord que permeti materialitzar el nou Sistema de
Finançament.
El Govern de l’Estat, fa uns dies, va enviar a les Comunitats Autònomes aquest
Informe i els va donar fins el divendres 25 de maig a les 11h per presentar esmenes
o suggeriments que, amb posterioritat, caldrà negociar en el sí del Consell de Política Fiscal i Financera.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Ha presentat el Departament d’Economia esmenes, propostes o suggeriments
a l’Informe enviat pel Govern de l’Estat sobre un Nou Model de Finançament? En
el cas de resposta afirmativa, quin és el sentit d’aquestes esmenes, el seu contingut,
i l’objectiu que persegueixen? En el cas de resposta negativa, quin és el motiu de la
no presentació d’esmenes, suggeriments o propostes?
Palau del Parlament, 25 de maig de 2018
Alícia Romero Llano, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’ordres
d’embargament a particulars beneficiaris de prestacions o ajuts per
a pagar el lloguer que va rebre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
de l’Agència Tributària el 2017 i el 2018
314-01403/12
FORMULACIÓ: ROSA MARIA IBARRA OLLÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS
Reg. 3814 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

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’article 155 de la Constitució.
A la Mesa del Parlament

Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els
sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quantes ordres d’embargament a particulars de prestacions i ajudes al pagament de lloguers va rebre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per part de l’Agència Tributària l’any 2017? Quantes des de gener de 2018?
Palau del Parlament, 22 de maig de 2018
Rosa Maria Ibarra Ollé, Raúl Moreno Montaña, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’Agència
de l’Habitatge de Catalunya ha rebut alguna instrucció de
l’Administració de considerar les prestacions i els ajuts per a pagar
el lloguer com a prestacions inembargables
314-01404/12
FORMULACIÓ: ROSA MARIA IBARRA OLLÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS
Reg. 3815 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

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’article 155 de la Constitució.
A la Mesa del Parlament

Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els
sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
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– Ha rebut l’Agència de l’Habitatge de Catalunya alguna instrucció per part de
l’Administració en la línia de considerar les prestacions i ajudes al pagament del lloguer, prestacions inembargables?
Palau del Parlament, 22 de maig de 2018
Rosa Maria Ibarra Ollé, Raúl Moreno Montaña, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera com
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya informa els beneficiaris de
prestacions o ajuts per al lloguer que han estat embargats
314-01405/12
FORMULACIÓ: ROSA MARIA IBARRA OLLÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS
Reg. 3816 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

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’article 155 de la Constitució.
A la Mesa del Parlament

Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els
sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Com informa l’Agència de l’Habitatge de Catalunya als beneficiaris/àries de les
prestacions i ajudes al pagament de lloguers que han estat embargades?
Palau del Parlament, 22 de maig de 2018
Rosa Maria Ibarra Ollé, Raúl Moreno Montaña, diputats, GP PSC-Units

Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals
3.27.

3.27.10.

Preguntes orals en comissió

Pregunta al president en funcions del Consell de Govern de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment
en comissió sobre la situació econòmica de la Corporació
322-00001/12
ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT
Reg. 3804 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.05.2018

A la Mesa del Parlament

Josep Riera i Font, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord
amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta al vicepresident del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Brauli Duart, la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant
la Comissió.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quina és en aquests moments la situació econòmica de la Corporació, sobretot
tenint en compte el problema de les reclamacions retroactives dels nous criteris de
l’IVA en els últims exercicis?
Palau del Parlament, 25 de maig de 2018
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat

Pregunta al president en funcions del Consell de Govern de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment
en comissió sobre el darrer informe del Consell de l’Audiovisual de
Catalunya sobre la pluralitat política en els espais informatius de TV3
322-00002/12
ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT
Reg. 3805 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.05.2018

A la Mesa del Parlament

Josep Riera i Font, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord
amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta al vicepresident del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Brauli Duart, la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant
la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quina valoració fa de l’últim informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre la pluralitat política en els espais informatius de TV3, en què es conclou
que el temps de paraula per als partits unionistes va ser superior al dels partits independentistes?
Palau del Parlament, 25 de maig de 2018
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat

Pregunta al president en funcions del Consell de Govern de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment
en comissió sobre la cobertura informativa d’actes que tenen lloc
fora d’Espanya
322-00003/12
ANUNCI: FERNANDO DE PÁRAMO GÓMEZ, DEL GP CS
Reg. 3848 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.05.2018

A la Mesa del Parlament

Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament,
presenta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la
Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Sobre la cobertura informativa d’actes realitzats fora d’Espanya.
Palau del Parlament, 28 de maig de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP Cs
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322-00004/12
ANUNCI: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC
Reg. 3859 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.05.2018

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quina opinió li mereix la instrumentalització política dels mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals?
Palau del Parlament, 28 de maig de 2018
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al president en funcions del Consell de Govern de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment
en comissió sobre la situació econòmica de la Corporació
322-00005/12
ANUNCI: GERARD GÓMEZ DEL MORAL I FUSTER, DEL GP ERC
Reg. 3861 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.05.2018

A la Mesa del Parlament

Gerard Gómez del Moral i Fuster, diputat del Grup Parlamentari Republicà,
d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quina és la situació econòmica de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (tenint en compte la reclamació de l’IVA, el dèficit, la devallada d’ingressos
publicitaris...) i quines mesures han pres i prendran per revertir-la?
Palau del Parlament, 29 de maig de 2018
Gerard Gómez del Moral i Fuster, diputat GP ERC
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322-00006/12
ANUNCI: GERARD GÓMEZ DEL MORAL I FUSTER, DEL GP ERC
Reg. 3862 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.05.2018

A la Mesa del Parlament

Gerard Gómez del Moral i Fuster, diputat del Grup Parlamentari Republicà,
d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Aviat farà cinc anys del tancament de Canal 9 pel govern valencià del PP, però
afortunadament la nova radiotelevisió pública valenciana ja està en marxa. Quins
són els plans de suport i col·laboració de la CCMA amb la corporació valenciana?
Palau del Parlament, 29 de maig de 2018
Gerard Gómez del Moral i Fuster, diputat GP ERC

Pregunta al president en funcions del Consell de Govern de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment
en comissió sobre el contracte programa i la viabilitat econòmica de
la Corporació
322-00007/12
ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 3867 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.05.2018

A la Mesa del Parlament

David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament,
presenta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la
Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Sobre el contracte programa i la viabilitat econòmica de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Palau del Parlament, 28 de maig de 2018
David Pérez Ibáñez, diputat GP PSC-Units
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322-00008/12
ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 3868 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.05.2018

A la Mesa del Parlament

David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament,
presenta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la
Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Sobre la pluralitat de les cares visibles de la programació als diferents canals
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Palau del Parlament, 28 de maig de 2018
David Pérez Ibáñez, diputat GP PSC-Units

Pregunta al president en funcions del Consell de Govern de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment
en comissió sobre l’entrevista a Josean Fernández a TV3
322-00009/12
ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 3869 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.05.2018

A la Mesa del Parlament

David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament,
presenta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la
Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Sobre la valoració del Consell de Govern de la CCMA de l’entrevista realitzada
a TV3 a Josean Fernández, ex membre de la banda terrorista ETA.
Palau del Parlament, 28 de maig de 2018
David Pérez Ibáñez, diputat GP PSC-Units

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en
comissió sobre la programació d’estiu
323-00001/12
ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT
Reg. 3806 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.05.2018

A la Mesa del Parlament

Josep Riera i Font, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord
amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Saül
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Gordillo, director de Catalunya Ràdio, la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quines són les previsions i les novetats de la programació d’estiu de l’emissora
i sota quins paràmetres pressupostaris s’han decidit?
Palau del Parlament, 25 de maig de 2018
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en
comissió sobre els resultats d’audiència en les dues últimes onades
de l’Estudi general de mitjans
323-00002/12
ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT
Reg. 3807 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.05.2018

A la Mesa del Parlament

Josep Riera i Font, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord
amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Saül
Gordillo, director de Catalunya Ràdió la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Els resultats d’audiència de Catalunya Ràdio en les dues últimes onades de
l’EGM són els millors que hi ha hagut mai. Com els valora?
Palau del Parlament, 25 de maig de 2018
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment
en comissió sobre les últimes dades d’audiència de TV3
323-00003/12
ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT
Reg. 3808 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.05.2018

A la Mesa del Parlament

Josep Riera i Font, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord
amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Vicent Sanchis, director de TVC, la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Les últimes dades d’audiència de TV3 en confirmen el lideratge i consoliden la
tendència dels últims mesos. Quina valoració en fa?
Palau del Parlament, 25 de maig de 2018
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat
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323-00004/12
ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT
Reg. 3809 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.05.2018

A la Mesa del Parlament

Josep Riera i Font, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord
amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Vicent Sanchis, director de TVC, la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quina planificació de programació hi ha de la temporada d’estiu de TV3 i sota
quines restriccions econòmiques s’ha hagut de fer?
Palau del Parlament, 25 de maig de 2018
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment
en comissió sobre el pluralisme polític
323-00005/12
ANUNCI: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP
Reg. 3818 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.05.2018

A la Mesa del Parlament

Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú
Podem, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament,
presenta a Vicent Sanchis, director de TV3 la pregunta següent, per tal que li sigui
resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Sobre el pluralisme polític a TVC.
Palau del Parlament, 28 de maig de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment
en comissió sobre la situació financera dels mitjans de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals
323-00006/12
ANUNCI: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP
Reg. 3819 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.05.2018

A la Mesa del Parlament

Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú
Podem, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament,
presenta a Vicent Sanchis, director de TV3 la pregunta següent, per tal que li sigui
resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Sobre la situació financera dels mitjans de la CCMA.
Palau del Parlament, 28 de maig de 2018
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CatECP
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323-00008/12
ANUNCI: FERNANDO DE PÁRAMO GÓMEZ, DEL GP CS
Reg. 3850 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.05.2018

A la Mesa del Parlament

Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament,
presenta a Vicent Sanchis, director de Televisió de Catalunya, la pregunta següent,
per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Sobre el capteniment del Director de Televisió de Catalunya des de la dissolució del Parlament fins l’actualitat en l’exercici de les seves funcions.
Palau del Parlament, 28 de maig de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP Cs

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment
en comissió sobre el tractament informatiu del terrorisme
323-00009/12
ANUNCI: FERNANDO DE PÁRAMO GÓMEZ, DEL GP CS
Reg. 3851 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.05.2018

A la Mesa del Parlament

Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament,
presenta a Vicent Sanchis, director de Televisió de Catalunya, la pregunta següent,
per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Sobre el tractament informatiu del terrorisme.
Palau del Parlament, 28 de maig de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP Cs

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment
en comissió sobre el rigor informatiu i l’adequació terminològica en
els informatius
323-00010/12
ANUNCI: FERNANDO DE PÁRAMO GÓMEZ, DEL GP CS
Reg. 3852 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.05.2018

A la Mesa del Parlament

Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament,
presenta a Vicent Sanchis, director de Televisió de Catalunya, la pregunta següent,
per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
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Palau del Parlament, 28 de maig de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP Cs

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment
en comissió sobre els efectes de l’aplicació de l’article 155 de la
Constitució en els continguts i la llibertat de premsa
323-00011/12
ANUNCI: CARLES RIERA ALBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT DEL
SP CUP-CC
Reg. 3860 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.05.2018

A la Mesa del Parlament

Carles Riera Albert, representant, Natàlia Sànchez Dipp, diputada del Subgrup
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb
el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenten a Vicent
Sanchis i Llàcer, director de TV3, la pregunta següent, per tal que els sigui resposta
oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Sobre els efectes del 155 en els continguts i la llibertat de premsa.
Palau del Parlament, 29 de maig de 2018
Carles Riera Albert, representant; Natàlia Sànchez Dipp, diputada, del SP CUP-CC

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a
respondre oralment en comissió sobre les conseqüències de la
situació financera de la Corporació en la pròxima temporada de
l’emissora
323-00012/12
ANUNCI: GERARD GÓMEZ DEL MORAL I FUSTER, DEL GP ERC
Reg. 3863 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.05.2018

A la Mesa del Parlament

Gerard Gómez del Moral i Fuster, diputat del Grup Parlamentari Republicà,
d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio, la pregunta següent, per tal que li
sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Donada l’actual situació financera de la CCMA, quines conseqüències podrien
tenir per a la pròxima temporada de CatRàdio si es manté aquesta situació?
Palau del Parlament, 29 de maig de 2018
Gerard Gómez del Moral i Fuster, diputat GP ERC
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323-00013/12
ANUNCI: GERARD GÓMEZ DEL MORAL I FUSTER, DEL GP ERC
Reg. 3864 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.05.2018

A la Mesa del Parlament

Gerard Gómez del Moral i Fuster, diputat del Grup Parlamentari Republicà,
d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Vicent Sanchis, director de Televisió de Catalunya, la pregunta següent, per tal
que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Donada l’actual situació financera de la CCMA, quines conseqüències podrien
tenir per a la pròxima temporada de TV3 si es manté aquesta situació?
Palau del Parlament, 29 de maig de 2018
Gerard Gómez del Moral i Fuster, diputat GP ERC

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment
en comissió sobre la recepció de requeriments dels òrgans
reguladors per manca de pluralitat
323-00014/12
ANUNCI: GERARD GÓMEZ DEL MORAL I FUSTER, DEL GP ERC
Reg. 3865 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.05.2018

A la Mesa del Parlament

Gerard Gómez del Moral i Fuster, diputat del Grup Parlamentari Republicà,
d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Vicent Sanchis, director de Televisió de Catalunya, la pregunta següent, per tal
que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Fa molts mesos que s’acusa TV3 de manca de pluralitat, malgrat els informes
indiquen el contrari. Han rebut mai algun requeriment per part dels òrgans reguladors? Tenen problemes amb la presència de determinats partits als programes i
tertúlies?
Palau del Parlament, 29 de maig de 2018
Gerard Gómez del Moral i Fuster, diputat GP ERC

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a
respondre oralment en comissió sobre els resultats d’audiència en
els dos darrers estudis generals de mitjans
323-00015/12
ANUNCI: GERARD GÓMEZ DEL MORAL I FUSTER, DEL GP ERC
Reg. 3866 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.05.2018

A la Mesa del Parlament

Gerard Gómez del Moral i Fuster, diputat del Grup Parlamentari Republicà,
d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, pre-
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senta a Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals, la pregunta
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– L’any 2018 TV3 va tancar com a líder destacada d’audiències a Catalunya, posició reforçada pel que fa a la CCMA amb els dos darrera EGM i el rècord de visites
als mitjans digitals. Quina valoració fan d’aquests resultats?
Palau del Parlament, 29 de maig de 2018
Gerard Gómez del Moral i Fuster, diputat GP ERC

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment
en comissió sobre l’adequació de les intervencions fetes en els
diferents programes al llibre d’estil de la Corporació
323-00016/12
ANUNCI: FERNANDO DE PÁRAMO GÓMEZ, DEL GP CS
Reg. 3872 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.05.2018

A la Mesa del Parlament

Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament,
presenta a Vicent Sanchis, director de Televisió de Catalunya, la pregunta següent,
per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Sobre l’adequació al Llibre d’Estil de la CCMA de les intervencions realitzades als diferents programes.
Palau del Parlament, 28 de maig de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP Cs

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment
en comissió sobre el tractament de dades personals
323-00017/12
ANUNCI: FERNANDO DE PÁRAMO GÓMEZ, DEL GP CS
Reg. 3873 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.05.2018

A la Mesa del Parlament

Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament,
presenta a Vicent Sanchis, Director de Televisió de Catalunya, la pregunta següent,
per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Sobre el tractament de dades personals dels ciutadans.
Palau del Parlament, 28 de maig de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP Cs
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