
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les darreres decisions en 
acció exterior
310-00001/12
Substanciació 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions amb rela-
ció al Decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats 
públiques a Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya
310-00002/12
Substanciació 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions amb relació 
al finançament de les escoles bressol municipals
310-00003/12
Substanciació 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el preu de les matrícules 
universitàries
310-00004/12
Substanciació 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques digitals
310-00005/12
Substanciació 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la diversitat cultural
310-00006/12
Substanciació 14

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions en matèria 
de lloguer social
310-00007/12
Substanciació 14

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions amb relació 
a la defensa dels mestres
310-00008/12
Substanciació 14

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions previstes 
per a defensar els docents i el model d’escola catalana
310-00009/12
Substanciació 14

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions amb relació 
al Pla de garantia juvenil
310-00010/12
Substanciació 14

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la ma-
nera d’afrontar la fractura social
317-00001/12
Substanciació 14
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre les ini-
ciatives institucionals per al consens intern
317-00002/12
Substanciació 15

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la re-
novació dels membres del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals
317-00003/12
Substanciació 15

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la 
creació d’una taula per al diàleg a Catalunya i sobre com s’ha d’abordar el diàleg a 
Catalunya i amb el Govern de l’Estat
317-00004/12
Substanciació 15

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la vi-
sita del rei a Catalunya
317-00005/12
Substanciació 15

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre com 
enfoca el diàleg amb el Govern de l’Estat i què n’espera
317-00006/12
Substanciació 15

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

1.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre el cost de l’entrevista del director de TV3 a Carles Puig-
demont del 15 d’abril de 2018
316-00001/12
Resposta del president del Consell de Govern 16

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre el responsable de la decisió d’entrevistar Carles Puig-
demont i els criteris per a fer-ho
316-00002/12
Resposta del president del Consell de Govern 16

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre el compliment dels principis d’objectivitat informati-
va i de neutralitat política en l’entrevista del director de TV3 a Carles Puigdemont
316-00003/12
Resposta del president del Consell de Govern 17

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre el criteri periodístic per a entrevistar Carles Puigdemont 
i no Inés Arrimadas i sobre el calendari d’entrevistes i els temps previstos per a la 
resta de líders polítics
316-00004/12
Resposta del president del Consell de Govern 17

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre si es donen instruccions de comportament 
al públic del programa de TV3 Preguntes freqüents
325-00014/12
Resposta del president del Consell de Govern 18

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre la denominació que el portal www.324.
cat empra per a referir-se a ETA
325-00015/12
Resposta del president del Consell de Govern 19

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre l’entrevista que es va fer a l’exmembre 
d’ETA Josean Fernández en el programa de TV3 Preguntes freqüents
325-00016/12
Resposta del president del Consell de Govern 19
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Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el criteri per a seleccionar el públic del 
programa de TV3 Preguntes freqüents
325-00017/12
Resposta del president del Consell de Govern 20

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre l’entre-
vista feta a Josean Fernández en el programa de TV3 Preguntes freqüents
326-00001/12
Resposta del president del Consell de Govern 21

3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les darreres decisions en 
acció exterior
310-00001/12
Anunci: Xavier García Albiol, del SP PPC 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions amb rela-
ció al Decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats 
públiques a Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya
310-00002/12
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions amb relació 
al finançament de les escoles bressol municipals
310-00003/12
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el preu de les matrícules 
universitàries
310-00004/12
Anunci: Elisenda Alamany Gutiérrez, del GP CatECP 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques digitals
310-00005/12
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la diversitat cultural
310-00006/12
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions en matèria 
de lloguer social
310-00007/12
Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions amb relació 
a la defensa dels mestres
310-00008/12
Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions previstes 
per a defensar els docents i el model d’escola catalana
310-00009/12
Anunci: Jordi Albert i Caballero, del GP ERC 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions amb relació 
al Pla de garantia juvenil
310-00010/12
Anunci: Rut Ribas i Martí, del GP ERC 25

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00001/12
Anunci: Inés Arrimadas García, del GP Cs 26

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00002/12
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units 26
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política i social
317-00003/12
Anunci: Carles Riera Albert, del SP CUP-CC 26

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00004/12
Anunci: Xavier Domènech Sampere, del GP CatECP 27

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els 
darrers esdeveniments polítics
317-00005/12
Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat 27

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els 
darrers esdeveniments polítics
317-00006/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 28

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la destinació i el control 
del coral vermell comissat a la Jonquera (Alt Empordà)
311-00438/12
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP Cs 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el responsable i els 
criteris de la decisió de destruir o emmagatzemar el coral vermell comissat
311-00439/12
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP Cs 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el mètode per a des-
truir el coral vermell comissat
311-00440/12
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP Cs 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el lloc on s’emmagat-
zema el coral vermell comissat
311-00441/12
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP Cs 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si s’han fet subhastes 
públiques del coral vermell comissat a la Jonquera (Alt Empordà)
311-00442/12
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP Cs 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades 
per a garantir que les famílies de Sabadell (Vallès Occidental) puguin escollir l’escola 
pública el curs 2018-2019
311-00452/12
Anunci: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’oferta de places de 
P3 a Sabadell prevista per al curs 2018-2019
311-00453/12
Anunci: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades 
perquè els fills de famílies amb pocs recursos puguin accedir als projectes educatius 
innovadors de les escoles públiques de Sabadell (Vallès Occidental) el curs 2018-2019
311-00454/12
Anunci: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades 
per a defensar els mestres de l’Escola Sant Julià, de Sabadell (Vallès Occidental), i 
respectar-ne llurs trajectòries, tasca i dedicació
311-00455/12
Anunci: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la politització de l’es-
cola pública
311-00456/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 33



BOPC 107
22 de juny de 2018

Taula de contingut 5

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la neutralitat política 
dels centres públics d’educació
311-00457/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la possibilitat de con-
siderar adoctrinament el fet que una escola pública mostri un posicionament polític
311-00458/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el garantiment de la 
neutralitat política de l’Escola Cassià Costal, de Girona
311-00459/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 36

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’empresa Neometal s’ha posat en contac-
te amb la Generalitat per a fer exploracions i prospeccions per a extreure minerals del Parc  
Natural de l’Alt Pirineu
314-01603/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’Ajuntament d’Alt Àneu (Pallars 
Sobirà) s’ha posat en contacte amb la Generalitat amb relació al projecte d’extrac-
ció de minerals del Parc Natural de l’Alt Pirineu
314-01604/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’empresa Neometal ha dema-
nat permís d’investigació minera per a fer sondatges al Parc Natural de l’Alt Pirineu
314-01605/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de la Direcció General 
d’Energia, Mines i Seguretat Industrial amb relació al permís per a la investigació 
minera al Parc Natural de l’Alt Pirineu
314-01606/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte d’extracció de minerals 
del Parc Natural de l’Alt Pirineu
314-01607/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació i el control del coral 
vermell comissat a la Jonquera (Alt Empordà)
314-01608/12
Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP Cs 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable i els criteris de la 
decisió de destruir o emmagatzemar el coral vermell comissat
314-01609/12
Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP Cs 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el mètode per a destruir el coral 
vermell comissat
314-01610/12
Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP Cs 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el lloc on s’emmagatzema el coral 
vermell comissat
314-01611/12
Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP Cs 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’han fet subhastes públiques 
del coral vermell comissat a la Jonquera (Alt Empordà)
314-01612/12
Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP Cs 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la creació d’un òrgan anomenat 
«assemblea de càrrecs electes»
314-01613/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 44
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data i el mecanisme de creació 
d’un òrgan anomenat «assemblea de càrrecs electes«
314-01614/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’encaix normatiu, la naturalesa, 
l’àmbit d’actuació, la composició, les funcions i el funcionament d’un òrgan de nova 
creació anomenat »assemblea de càrrecs electes»
314-01615/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost i el finançament d’un òrgan 
de nova creació anomenat «assemblea de càrrecs electes»
314-01616/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’atribució a l’òrgan de nova crea-
ció anomenat «assemblea de càrrecs electes» de funcions que l’Estatut atorga al 
Parlament
314-01617/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’òrgan de nova creació anomenat 
«assemblea de càrrecs electes» tindrà funcions de representativitat de la ciutadania 
reservades per l’Estatut al Parlament
314-01618/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la creació d’un òrgan anomenat 
«consell per la república»
314-01619/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data i el mecanisme de creació 
d’un òrgan anomenat «consell per la república»
314-01620/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’encaix normatiu, la naturalesa, 
l’àmbit d’actuació, la composició, les funcions i el funcionament d’un òrgan de nova 
creació anomenat «consell per la república»
314-01621/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost i el finançament d’un òrgan 
de nova creació anomenat «consell per la república»
314-01622/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’òrgan de nova creació anomenat 
«consell per la república» tindrà funcions atribuïdes per l’Estatut al Govern
314-01623/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’òrgan de nova creació anome-
nat «consell per la república» tindrà cap funció executiva o potestat reglamentària 
reservada per l’Estatut al Govern
314-01624/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la creació d’una associació que 
s’autodesigni «assemblea d’electes»
314-01625/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació institucional entre el Go-
vern i una associació que s’autodesigni «assemblea d’electes»
314-01626/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la defensa de la posició institucio-
nal del Parlament davant una associació autoanomenada «assemblea d’electes» que 
pretengués usurpar-li la representació del poble
314-01627/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 51
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la creació d’una associació que 
s’autodesigni «consell per la república»
314-01628/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació institucional entre el Go-
vern i una associació que s’autodesigni «consell per la república»
314-01629/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la defensa de la seva posició insti-
tucional davant una associació autoanomenada «consell per la república» que pre-
tengués usurpar-li les funcions executives o la potestat reglamentària
314-01630/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de la consellera de Cul-
tura de retirar la seva signatura del manifest del Grup Koiné
314-01631/12
Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones amb el dret 
reconegut de rebre una prestació per dependència
314-01632/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que dis-
posen d’una prestació per dependència i tenen reconegut el dret a cobrar-la de 
manera retroactiva
314-01633/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals va subscriure 
un conveni amb el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció per a rehabilitar un nau 
annexa a la seu del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació
314-01634/12
Formulació: Andrea Levy Soler, del SP PPC 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les circumstàncies dels suïcidis 
registrats per la Direcció General de Serveis Penitenciaris a les presons el 2017
314-01635/12
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de suïcidis registrats 
per la Direcció General de Serveis Penitenciaris a les presons que es van produir 
en règim d’aïllament el 2017
314-01636/12
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme arran de 
les denúncies per maltractaments al Centre Penitenciari Brians I
314-01637/12
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol per a comunicar la mort 
d’un pres a la seva família
314-01638/12
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes que s’apliquen en 
el sistema penitenciari català per a millorar-ne la transparència
314-01639/12
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les circumstàncies del suïcidi d’un 
pres al Centre Penitenciari Brians I el 30 de novembre de 2017
314-01640/12
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa per a l’atenció als me-
nors estrangers no acompanyats
314-01641/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 58
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa de cada departament 
de la Generalitat per a atendre els menors estrangers no acompanyats
314-01642/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa per a l’atenció als ex-me-
nors estrangers no acompanyats
314-01643/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els serveis o els ajuts a què es 
destina la despesa per a l’atenció als menors estrangers no acompanyats
314-01644/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el sobrecost provocat per l’enca-
riment abusiu dels bolquers per a adults
314-01645/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la interposició d’una reclamació jurí-
dica pels danys econòmics patits per l’encariment abusiu dels bolquers per a adults
314-01646/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’encaix de la licitació de les obres 
de l’ampliació de la carretera C-58 en el Pla específic de mobilitat del Vallès
314-01647/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió per a l’acabament del 
Pla específic de mobilitat del Vallès
314-01648/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha estudiat l’impacte en la qua-
litat de l’aire de l’ampliació de la carretera C-58
314-01649/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a ga-
rantir que les famílies de Sabadell (Vallès Occidental) puguin escollir l’escola públi-
ca el curs 2018-2019
314-01650/12
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’oferta de places de P3 a Sabadell 
prevista per al curs 2018-2019
314-01651/12
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades perquè els 
fills de famílies amb pocs recursos puguin accedir als projectes educatius innova-
dors de les escoles públiques de Sabadell (Vallès Occidental) el curs 2018-2019
314-01652/12
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a de-
fensar els mestres de l’Escola Sant Julià, de Sabadell (Vallès Occidental), i respec-
tar-ne llurs trajectòries, tasca i dedicació
314-01653/12
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a allotjar 
adequadament els menors estrangers no acompanyats
314-01654/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a allotjar 
els menors estrangers no acompanyats que dormen a la sala d’espera de la Fis-
calia de Menors de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat
314-01655/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 66
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos previstos per a incre-
mentar les places residencials per als menors estrangers no acompanyats
314-01656/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors estrangers 
no acompanyats
314-01657/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors estrangers 
no acompanyats que dormen al carrer
314-01658/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors estrangers 
no acompanyats en llista d’espera per a una plaça residencial
314-01659/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les condicions en què es troben els 
menors estrangers no acompanyats en llista d’espera per a una plaça residencial
314-01660/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment dels drets dels me-
nors estrangers no acompanyats que dormen a la sala d’espera de la Fiscalia de 
Menors de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat
314-01661/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicació del sous del personal 
executiu de l’Institut Català de Finances al portal de la transparència
314-01662/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el salari del conseller delegat de 
l’Institut Català de Finances
314-01663/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el salari dels membres executius 
de la Junta de Govern de l’Institut Català de Finances
314-01664/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tipus de remuneració dels mem-
bres independents de la Junta de Govern de l’Institut Català de Finances
314-01665/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les retribucions variables que po-
den haver rebut els membres de la Junta de Govern de l’Institut Català de Finances
314-01666/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el sou del personal d’alta direcció 
de l’Institut Català de Finances
314-01667/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les retribucions variables que pot 
haver rebut el personal d’alta direcció de l’Institut Català de Finances els darrers 
tres anys
314-01668/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicitat de les actes de les reu-
nions de la Comissió de Nomenaments i Retribucions de l’Institut Català de Finances
314-01669/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 72



BOPC 107
22 de juny de 2018

Taula de contingut 10

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicitat al web de l’Institut Ca-
talà de Finances de les retribucions del conseller delegat, dels membres executius 
de la Junta de Govern i del personal d’alta direcció d’aquest ens
314-01670/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicitat de les actes de la Co-
missió de Nomenaments i Retribucions de l’Institut Català de Finances
314-01671/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones de l’Institut 
Català de Finances que reben un salari superior a 120.000 euros
314-01672/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses finançades per l’Ins-
titut Català de Finances el 2017
314-01673/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses que han rebut el ma-
jor finançament de l’Institut Català de Finances els darrers cinc anys
314-01674/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els fons de capital de risc que han 
rebut 22,4 milions d’euros de l’Institut Català de Finances el 2017
314-01675/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els trenta-un instruments de capi-
tal risc que tenen compromesos 157 milions d’euros de l’Institut Català de Finances
314-01676/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les quatre empreses que han rebut 
fons propis de Capital Expansió i Capital MAB per un import de 3,6 milions d’euros
314-01677/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les disset empreses que han rebut 
préstecs participatius de l’Institut Català de Finances el 2017
314-01678/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses que no han pogut 
fer front als compromisos amb l’Institut Català de Finances en els darrers cinc anys
314-01679/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicitat al web de l’Institut Ca-
talà de Finances de les empreses que ha finançat els darrers cinc anys
314-01680/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a una plaça 
residencial pública o concertada de llarga estada o permanent per a persones amb 
discapacitat física menors de seixanta-cinc anys
314-01681/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i lloc de les places re-
sidencials públiques o concertades de llarga estada o permanent per a persones 
amb discapacitat física menors de seixanta-cinc anys
314-01682/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’entitat Euskal Etxea
314-01683/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la politització de l’escola pública
314-01684/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 79
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la neutralitat política dels centres 
públics d’educació
314-01685/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat de considerar adoc-
trinament el fet que una escola pública mostri un posicionament polític
314-01686/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de la neutralitat po-
lítica de l’Escola Cassià Costal, de Girona
314-01687/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a resoldre els pro-
blemes dels pensionistes de Veneçuela residents a Catalunya
314-01688/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents dels Mossos 
d’Esquadra a qui s’ha obert alguna diligència per llurs actuacions durant l’octubre 
del 2017
314-01689/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb un altre diputat del GP Cs 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents dels Mossos 
d’Esquadra investigats per llurs actuacions durant l’octubre del 2017
314-01690/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb un altre diputat del GP Cs 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents dels Mossos 
d’Esquadra investigats per llurs actuacions durant l’octubre del 2017, amb indicació 
de categoria professional, regió policial i unitat de destinació
314-01691/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb un altre diputat del GP Cs 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents dels Mossos 
d’Esquadra investigats per un suposat il·lícit penal arran de llurs actuacions durant 
l’octubre del 2017
314-01692/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb un altre diputat del GP Cs 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents dels Mossos 
d’Esquadra a qui s’ha imputat alguna responsabilitat civil per llurs actuacions du-
rant l’octubre del 2017
314-01693/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb un altre diputat del GP Cs 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de requeriments judicials 
rebuts pel Departament d’Interior i la Direcció General de la Policia en què s’està 
investigant l’actuació del Cos de Mossos d’Esquadra durant l’octubre del 2017
314-01694/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb un altre diputat del GP Cs 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la implicació del Departament 
d’Interior i de l’Administració de la Generalitat per a donar suport jurídic als agents 
dels Mossos d’Esquadra investigats per llurs actuacions durant l’octubre del 2017
314-01695/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb un altre diputat del GP Cs 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la capacitat dels serveis jurídics 
del Departament d’Interior i de l’Administració de la Generalitat per a donar suport 
jurídic als agents dels Mossos d’Esquadra investigats per llurs actuacions durant 
l’octubre del 2017
314-01696/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb un altre diputat del GP Cs 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat d’ampliar els recursos 
jurídics per a donar suport jurídic als agents dels Mossos d’Esquadra investigats 
per llurs actuacions durant l’octubre del 2017
314-01697/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb un altre diputat del GP Cs 87
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el càlcul del cost en hores de dedi-
cació i dels salaris dels serveis jurídics de la Generalitat pel suport jurídic als agents 
del Mossos d’Esquadra investigats per llurs actuacions durant l’octubre del 2017
314-01698/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb un altre diputat del GP Cs 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el càlcul del cost de la contractació 
de serveis jurídics aliens a la Generalitat pel suport jurídic als agents dels Mossos 
d’Esquadra investigats per llurs actuacions durant l’octubre del 2017
314-01699/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb un altre diputat del GP Cs 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a veri-
ficar la piulada d’una usuària de les xarxes socials del 12 de juny de 2018
314-01700/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la política de comunicació i de segui-
ment de les xarxes socials del Cos de Mossos d’Esquadra i el Departament d’Interior
314-01701/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les qüestions que s’inclouen en 
una demanda d’identificació pels Mossos d’Esquadra
314-01702/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes pel Cos de 
Mossos d’Esquadra per a desmentir el contingut d’una piulada que posi en qüestió 
la professionalitat dels seus agents
314-01703/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els procediments oberts pel Síndic 
de Greuges amb relació a la conducta d’alguns professors de l’Institut El Palau, de 
Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat) envers alguns alumnes
314-01704/12
Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs 91
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les darreres 
decisions en acció exterior
310-00001/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 12, tinguda el 20.06.2018, DSPC-P 14.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
actuacions amb relació al Decret pel qual es fixen els preus dels 
serveis acadèmics a les universitats públiques a Catalunya i a la 
Universitat Oberta de Catalunya
310-00002/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 12, tinguda el 20.06.2018, DSPC-P 14.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
actuacions amb relació al finançament de les escoles bressol 
municipals
310-00003/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 12, tinguda el 20.06.2018, DSPC-P 14.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el preu de 
les matrícules universitàries
310-00004/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 12, tinguda el 20.06.2018, DSPC-P 14.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
polítiques digitals
310-00005/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 12, tinguda el 20.06.2018, DSPC-P 14.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la diversitat 
cultural
310-00006/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 12, tinguda el 20.06.2018, DSPC-P 14.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
actuacions en matèria de lloguer social
310-00007/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 12, tinguda el 20.06.2018, DSPC-P 14.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
actuacions amb relació a la defensa dels mestres
310-00008/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 12, tinguda el 20.06.2018, DSPC-P 14.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
actuacions previstes per a defensar els docents i el model d’escola 
catalana
310-00009/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 12, tinguda el 20.06.2018, DSPC-P 14.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
actuacions amb relació al Pla de garantia juvenil
310-00010/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 12, tinguda el 20.06.2018, DSPC-P 14.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la manera d’afrontar la fractura social
317-00001/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 12, tinguda el 20.06.2018, DSPC-P 14.
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre les iniciatives institucionals per al consens intern
317-00002/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 12, tinguda el 20.06.2018, DSPC-P 14.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la renovació dels membres del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
317-00003/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 12, tinguda el 20.06.2018, DSPC-P 14.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la creació d’una taula per al diàleg a Catalunya i sobre com 
s’ha d’abordar el diàleg a Catalunya i amb el Govern de l’Estat
317-00004/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 12, tinguda el 20.06.2018, DSPC-P 14.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la visita del rei a Catalunya
317-00005/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 12, tinguda el 20.06.2018, DSPC-P 14.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en 
el Ple sobre com enfoca el diàleg amb el Govern de l’Estat i què 
n’espera
317-00006/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 12, tinguda el 20.06.2018, DSPC-P 14.
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1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

1.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el cost de l’entrevista del 
director de TV3 a Carles Puigdemont del 15 d’abril de 2018
316-00001/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DE LA PRESIDENTA DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 4515 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament de Catalunya
Per donar compliment al que disposa l’article 196.1 del Reglament del Parlament 

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

En resposta a la pregunta escrita núm. 316-00001/12 sobre el cost de l’entrevista 
del director de TV3 a Carles Puigdemont, presentada per la diputada senyora Sonia 
Sierra Infante del Grup Parlamentari de Ciutadans.

Resposta
El desplaçament del director de TV3 al lloc de l’entrevista va costar 443,05 eu-

ros (vol i hotel).
El desplaçament de tot l’equip de TV3 al lloc de l’entrevista va costar 1.507,15 

(vol i hotel).
El lloguer del plató on es va fer l’entrevista va costar 11.330 euros (inclou des-

peses en personal tècnic d’explotació i lloguer de sales de postproducció). Va ser un 
plató de la UER, escollida com a opció de menor cost de les diferents que es van 
analitzar.

El cost total de l’entrevista va ser de 15.710,20 euros (lloguer de plató, satèl·lit, 
viatges, allotjament, àpats i desplaçaments).

Barcelona, 11 de juny del 2018
Núria Llorach i Boladeras

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el responsable de la 
decisió d’entrevistar Carles Puigdemont i els criteris per a fer-ho
316-00002/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DE LA PRESIDENTA DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 4516 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament de Catalunya
Per donar compliment al que disposa l’article 196.1 del Reglament del Parlament 

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

En resposta a la pregunta escrita núm. 316-00002/12 sobre els criteris pels quals 
es va decidir entrevistar Carles Puigdemont, presentada per la diputada senyora So-
nia Sierra Infante del Grup Parlamentari de Ciutadans.
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Resposta
TV3 realitza sempre les seves entrevistes en funció de l’interès informatiu.
L’entrevista a la qual fa referència la senyora diputada va ser gestionada pels Ser-

veis Informatius de TV3, i autoritzada i executada pel director de la cadena d’acord 
amb el criteri d’interès informatiu i sense que aquest fet suposi cap vulneració del 
Llibre d’estil.

Barcelona, 11 de juny del 2018
Núria Llorach i Boladeras

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el compliment 
dels principis d’objectivitat informativa i de neutralitat política en 
l’entrevista del director de TV3 a Carles Puigdemont
316-00003/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DE LA PRESIDENTA DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 4517 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament de Catalunya
Per donar compliment al que disposa l’article 196.1 del Reglament del Parlament 

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

En resposta a la pregunta escrita núm. 316-00003/12 sobre el compliment íntegre 
dels principis d’objectivitat informativa i neutralitat política en els termes indicats 
pel Llibre d’estil, presentada per la diputada senyora Sonia Sierra Infante del Grup 
Parlamentari de Ciutadans.

Resposta
Els mitjans de la CCMA actuen d’acord amb els principis d’objectivitat informa-

tiva i neutralitat política, tal com preveu el Llibre d’estil i la normativa vigent.
En aquest sentit, no ens consta que l’autoritat de regulació audiovisual de Catalu-

nya s’hagi pronunciat en una línia diferent a la que li hem expressat.

Barcelona, 11 de juny del 2018
Núria Llorach i Boladeras

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el criteri periodístic per 
a entrevistar Carles Puigdemont i no Inés Arrimadas i sobre el 
calendari d’entrevistes i els temps previstos per a la resta de líders 
polítics
316-00004/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DE LA PRESIDENTA DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 4518 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament de Catalunya
Per donar compliment al que disposa l’article 196.1 del Reglament del Parlament 

de Catalunya sobre preguntes dels diputats a respondre per escrit pel President del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
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En resposta a la pregunta escrita núm. 316-00004/12 sobre que la nit del 15 
d’abril de 2018 Vicent Sanchis va entrevistar Carles Puigdemont, presentada per la 
diputada senyora Sonia Sierra Infante del Grup Parlamentari de Ciutadans

Resposta
Les entrevistes de TV3, així com a la resta de mitjans de la CCMA, es deci-

deixen en funció de l’interès informatiu, per part dels professionals responsables 
d’aquesta funció.

Tal com recull el Llibre d’Estil, «seleccionem, elaborem i difonem continguts 
informatius tenint en compte els criteris d’actualitat, globalitat, proximitat, incidèn-
cia social, valor documental i servei públic. Aquests factors són els que determinen 
l’interès informatiu d’un fet».

És en base a aquests factors que es va decidir fer l’entrevista a Carles Puigdemont 
la nit del 15 d’abril.

Barcelona, 11 de juny del 2018
Núria Llorach i Boladeras

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre si es 
donen instruccions de comportament al públic del programa de TV3 
Preguntes freqüents
325-00014/12

Proponent: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units

RESPOSTA DE LA PRESIDENTA DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 5132 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

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

talunya, em plau fer-vos avinent que donem resposta agrupada a les preguntes 325-
00014/12 i 325-00017/12, atès que totes elles fan referència a un mateix assumpte i, 
per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament 
constatable.

Mitjançant dues preguntes per escrit al President del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, I. Sr. David Pérez Ibáñez, diputat 
del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, demana informació sobre el 
públic del programa de TV3 Preguntes Freqüents: d’una banda, el criteri per a se-
leccionar-lo, i de l’altra, si se li proporcionen recomanacions i instruccions de com-
portament.

Així doncs, per donar compliment al que disposa l’article 196.1 del Reglament 
del Parlament de Catalunya sobre preguntes dels diputats, us ferm arribar aquesta

Resposta
No existeix un procediment per a la selecció del públic al programa «Preguntes 

Freqüents» sota criteris de pluralisme. El públic assistent el conformen les persones 
que lliurement han sol·licitat l’assistència a través del correu electrònic que facilita el 
programa. La selecció ve marcada per ordre cronològic d’arribada de la sol·licitud.

El públic del Preguntes Freqüents no té una participació directa en el programa, 
més enllà de ser espectadors al plató, amb tot el que això comporta. Quan alguna 
persona asseguda entre el públic intervé perquè se li fa una entrevista, aleshores no 
es tracta de públic sinó d’un convidat seleccionat prèviament per donar resposta a 
un tema concret. En aquest cas, la selecció es fa sempre tenint en compte els criteris 
d’equilibri i pluralisme.
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El públic que assisteix al plató de Preguntes Freqüents rep recomanacions i 
instruccions de comportament. Poc abans de començar l’emissió, la direcció del 
programa s’hi adreça directament per explicar els convidats i continguts previstos  
i per demanar l’aplaudiment a tots els convidats, tant a l’entrada com a la sortida de 
plató. També s’informa que no s’acceptaran comportaments inadequats, insults ni 
comentaris ofensius de cap tipus cap als membres del programa, els convidats, els 
col·laboradors o la resta del públic. Es comunica també que la direcció es reserva el 
dret d’expulsar de plató qualsevol persona que falti el respecte a algú altre.

Barcelona, 11 de juny del 2018
Núria Llorach i Boladeras

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre la 
denominació que el portal www.324.cat empra per a referir-se a ETA
325-00015/12

Proponent: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units

RESPOSTA DE LA PRESIDENTA DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 5131 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament de Catalunya
Per donar compliment al que disposa l’article 196.1 del Reglament del Parlament 

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

En resposta a la pregunta escrita núm. 325-00015/12 sobre quina valoració es fa 
del fet que el portal 324.cat es refereix a ETA com a «grup armat» i no com a «ban-
da terrorista» o «organització terrorista», presentada pel Sr. Diputat David Pérez 
Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.

Resposta
Al portal 324.cat es poden trobar referències a ETA a diferents notícies publi-

cades el 3 de maig de 2018. En algunes s’hi fa referència com a «grup armat», «or-
ganització armada» i «banda armada». En d’altres, aquell mateix dia, també s’usa 
l’expressió «organització terrorista».

Totes elles fan referència a una mateixa realitat. Per això, totes les notícies sobre 
la fi d’ETA estaven incloses sota l’epígraf temàtic «terrorisme».

Barcelona, 11 de juny del 2018
Núria Llorach i Boladeras

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre 
l’entrevista que es va fer a l’exmembre d’ETA Josean Fernández  
en el programa de TV3 Preguntes freqüents
325-00016/12

Proponent: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units

RESPOSTA DE LA PRESIDENTA DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 5130 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament de Catalunya
Per donar compliment al que disposa l’article 196.1 del Reglament del Parlament 

de Catalunya sobre preguntes dels diputats a respondre per escrit pel President del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
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En resposta a la pregunta escrita núm. 325-00016/12 sobre quina valoració fa 
de l’entrevista realitzada al programa FAQS a l’exmembre de la banda terrorista 
ETA Josean Fernández, presentada pel Sr. Diputat David Pérez Ibáñez, del Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.

Resposta
L’entrevista a Josean Fernández al programa Preguntes Freqüents de TV3 es va 

fer en els termes habituals que proposa el programa: abordar un tema d’actualitat 
amb els seus protagonistes i donant veu al màxim de punts de vista diferents que 
sigui possible.

La totalitat del programa Preguntes Freqüents del 5 de maig es va plantejar des 
del punt de vista del respecte i del reconeixement del dolor de totes les víctimes.

L’entrevista a Josean Fernández tenia un interès informatiu rellevant i evident, ja 
que es produïa l’endemà que ETA va anunciar la seva dissolució i aquest era el tema 
central del programa, que va tenir una quota de pantalla del 18,7% i una mitjana de 
360.000 espectadors.

En l’elecció de Josean Fernandez com a entrevistat es va tenir en compte que és 
un ex-pres d’ETA que des de fa anys treballa per a la reconciliació d’Euskadi, en 
contacte amb víctimes del terrorisme arreu del territori espanyol.

A més de Josean Fernandez, durant el programa es va entrevistar Eduardo Ma-
dina (víctima d’ETA i exdiputat PSOE), Rosa Rodero (vídua del sergent major de 
l’Ertzaintza Joseba Goikoetxea), Karmen Galdeano (filla del cofundador del diari 
Egin, Xabier Galdeano), Rosa Cabré i Xavi Valls (fills de dues víctimes d’Hipercor) 
i Gerry Adams (exlíder del Sinn Fein, actual diputat al parlament d’Irlanda i media-
dor de prestigi internacional).

Barcelona, 11 de juny del 2018
Núria Llorach i Boladeras

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el 
criteri per a seleccionar el públic del programa de TV3 Preguntes 
freqüents
325-00017/12

Proponent: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units

RESPOSTA DE LA PRESIDENTA DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 5132 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 325-00014/11.
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit 
sobre l’entrevista feta a Josean Fernández en el programa de TV3 
Preguntes freqüents
326-00001/12

Proponent: Andrea Levy Soler, del SP PPC

RESPOSTA DE LA PRESIDENTA DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 4514 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament de Catalunya
Per donar compliment al que disposa l’article 196.1 del Reglament del Parlament 

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

En resposta a la pregunta escrita núm. 326-00001/12 sobre l’entrevista feta a 
Josean Fernández en el programa de TV3 Preguntes Freqüents, presentada per la 
diputada senyora Andrea Levy Soler del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya.

Resposta
El director de Televisió de Catalunya, Vicent Sanchis, sabia que el programa 

Preguntes Freqüents tenia previst entrevistar Josean Fernandez.
Els termes de l’entrevista els van decidir, com és habitual, els responsables de 

continguts d’aquest programa.
L’entrevista es va realitzar en termes absolutament correctes, no de cordialitat 

sinó de l’educació que correspon al tracte dels convidats.
El programa del dissabte 5 de maig es va plantejar des del punt de vista del res-

pecte i del reconeixement del dolor de totes les víctimes.
L’entrevista tenia un interès informatiu rellevant i evident, ja que es produïa l’en-

demà que ETA va anunciar la seva dissolució i aquest era el tema central del pro-
grama.

L’objectiu del programa Preguntes Freqüents és oferir als espectadors el màxim 
de veus possible en relació als temes d’actualitat. És el que es va fer també al pro-
grama del passat 5 de maig.

Barcelona, 11 de juny del 2018
Núria Llorach i Boladeras
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3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les darreres 
decisions en acció exterior
310-00001/12

ANUNCI: XAVIER GARCÍA ALBIOL, DEL SP PPC

Reg. 5191 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 18.06.2018

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 164 del Reglament 
del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre les darreres decisions del Govern en matèria d’acció exterior.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
actuacions amb relació al Decret pel qual es fixen els preus dels 
serveis acadèmics a les universitats públiques a Catalunya i a la 
Universitat Oberta de Catalunya
310-00002/12

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 5502 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 18.06.2018

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern en relació amb el Decret pel qual es fixen 

els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
actuacions amb relació al finançament de les escoles bressol 
municipals
310-00003/12

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 5503 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 18.06.2018

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern en relació amb el finançament de les esco-

les bressol municipals?

Palau del Parlament, 13 de juny de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el preu de 
les matrícules universitàries
310-00004/12

ANUNCI: ELISENDA ALAMANY GUTIÉRREZ, DEL GP CATECP

Reg. 5505 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 18.06.2018

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és l’opinió del Govern sobre el preu de les matrícules universitàries?

Palau del Parlament, 18 de juny de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
polítiques digitals
310-00005/12

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 5507 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 18.06.2018

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Sobre les polítiques digitals.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la diversitat 
cultural
310-00006/12

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 5508 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 18.06.2018

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la diversitat cultural a Catalunya.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
actuacions en matèria de lloguer social
310-00007/12

ANUNCI: ALBERT BATET I CANADELL, DEL GP JXCAT

Reg. 5509 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 18.06.2018

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern en matèria de lloguer social?

Palau del Parlament, 18 de juny de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
actuacions amb relació a la defensa dels mestres
310-00008/12

ANUNCI: ALBERT BATET I CANADELL, DEL GP JXCAT

Reg. 5510 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 18.06.2018

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern sobre la defensa als mestres?

Palau del Parlament, 18 de juny de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
actuacions previstes per a defensar els docents i el model d’escola 
catalana
310-00009/12

ANUNCI: JORDI ALBERT I CABALLERO, DEL GP ERC

Reg. 5523 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 18.06.2018

A la Mesa del Parlament
Jordi Albert i Caballero, diputat del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines actuacions té previstes el Govern per defensar els docents i el model 

d’escola catalana?

Palau del Parlament, 18 de juny de 2018
Jordi Albert i Caballero, diputat GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
actuacions amb relació al Pla de garantia juvenil
310-00010/12

ANUNCI: RUT RIBAS I MARTÍ, DEL GP ERC

Reg. 5524 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 18.06.2018

A la Mesa del Parlament
Rut Ribas i Martí, diputada del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern sobre el Pla de garantia juvenil?

Palau del Parlament, 18 de juny de 2018
Rut Ribas i Martí, diputada GP ERC
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00001/12

ANUNCI: INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 4945 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 18.06.2018

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració fa el molt honorable president de la Generalitat de la situació 

política a Catalunya?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2018
Inés Arrimadas García, presidenta GP Cs

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00002/12

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 5113 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 18.06.2018

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del molt honorable president de la Generalitat en rela-

ció amb la situació política actual?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política i social
317-00003/12

ANUNCI: CARLES RIERA ALBERT, DEL SP CUP-CC

Reg. 5178 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 18.06.2018

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Quina és l’opinió del president de la Generalitat de Catalunya sobre la situació 
política i social que viu el país?

Palau del Parlament, 15 de juny de 2018
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00004/12

ANUNCI: XAVIER DOMÈNECH SAMPERE, DEL GP CATECP

Reg. 5504 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 18.06.2018

A la Mesa del Parlament
Xavier Domènech Sampere, president del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

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

Palau del Parlament, 18 de juny de 2018
Xavier Domènech Sampere, president GP CatECP

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
317-00005/12

ANUNCI: ALBERT BATET I CANADELL, DEL GP JXCAT

Reg. 5511 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 18.06.2018

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és l’opinió del molt honorable president en relació als darrers esdeveni-

ments de l’actualitat política?

Palau del Parlament, 18 de juny de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
317-00006/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 5522 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 18.06.2018

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

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

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

polítics succeïts a Catalunya?

Palau del Parlament, 18 de juny de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
destinació i el control del coral vermell comissat a la Jonquera  
(Alt Empordà)
311-00438/12

ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP CS

Reg. 4659 i 4890 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i 

Sostenibilitat, 13.06.2018

A la Mesa de la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad
Francisco Javier Domínguez Serrano, 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.

Recientemente la Guardia Civil ha decomisado una gran cantidad de coral rojo 
(Corallium Rubrum) en la Jonquera (Girona). Se trata de la mayor aprehensión de 
coral que se ha realizado nunca en Cataluña, acreditando su ilícita procedencia y 
no pudiendo documentar la legalidad del lugar de extracción, adquisición y distri-
bución.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué se hace con el material decomisado y qué control se lleva a cabo sobre 

el mismo?

Palacio del Parlamento, 30 de mayo de 2018
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
responsable i els criteris de la decisió de destruir o emmagatzemar 
el coral vermell comissat
311-00439/12

ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP CS

Reg. 4660 i 4891 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i 

Sostenibilitat, 13.06.2018

A la Mesa de la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad
Francisco Javier Domínguez Serrano, 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.

Recientemente la Guardia Civil ha decomisado una gran cantidad de coral rojo 
(Corallium Rubrum) en la Jonquera (Girona). Se trata de la mayor aprehensión de 
coral que se ha realizado nunca en Cataluña, acreditando su ilícita procedencia y 
no pudiendo documentar la legalidad del lugar de extracción, adquisición y distri-
bución.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Quién decide y qué aspectos se tienen en cuenta para decidir entre la destruc-

ción o el almacenamiento del coral decomisado?

Palacio del Parlamento, 30 de mayo de 2018
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
mètode per a destruir el coral vermell comissat
311-00440/12

ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP CS

Reg. 4661 i 4892/ Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i 

Sostenibilitat, 13.06.2018

A la Mesa de la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad
Francisco Javier Domínguez Serrano, 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.

Recientemente la Guardia Civil ha decomisado una gran cantidad de coral rojo 
(Corallium Rubrum) en la Jonquera (Girona). Se trata de la mayor aprehensión de 
coral que se ha realizado nunca en Cataluña, acreditando su ilícita procedencia y 
no pudiendo documentar la legalidad del lugar de extracción, adquisición y distri-
bución.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– En el caso de destrucción del coral decomisado, ¿qué método se utiliza para la 

destrucción y qué control del mismo se lleva a cabo?

Palacio del Parlamento, 30 de mayo de 2018
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el lloc 
on s’emmagatzema el coral vermell comissat
311-00441/12

ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP CS

Reg. 4662 i 4893 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i 

Sostenibilitat, 13.06.2018

A la Mesa de la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad
Francisco Javier Domínguez Serrano, 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.

Recientemente la Guardia Civil ha decomisado una gran cantidad de coral rojo 
(Corallium Rubrum) en la Jonquera (Girona). Se trata de la mayor aprehensión de 
coral que se ha realizado nunca en Cataluña, acreditando su ilícita procedencia y 
no pudiendo documentar la legalidad del lugar de extracción, adquisición y distri-
bución.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– En el caso del almacenamiento del coral decomisado, ¿en qué lugar se almace-

na, en qué condiciones y quién lo custodia?

Palacio del Parlamento, 30 de mayo de 2018
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si s’han 
fet subhastes públiques del coral vermell comissat a la Jonquera (Alt 
Empordà)
311-00442/12

ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP CS

Reg. 4663 i 4894 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i 

Sostenibilitat, 13.06.2018

A la Mesa de la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad
Francisco Javier Domínguez Serrano, 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.

Recientemente la Guardia Civil ha decomisado una gran cantidad de coral rojo 
(Corallium Rubrum) en la Jonquera (Girona). Se trata de la mayor aprehensión de 
coral que se ha realizado nunca en Cataluña, acreditando su ilícita procedencia y 
no pudiendo documentar la legalidad del lugar de extracción, adquisición y distri-
bución.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Se han realizado subastas públicas del coral decomisado? En el supuesto de que 

se hayan realizado subastas públicas del coral decomisado, ¿a qué se han destinado 
los ingresos obtenidos?

Palacio del Parlamento, 30 de mayo de 2018
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures adoptades per a garantir que les famílies de Sabadell (Vallès 
Occidental) puguin escollir l’escola pública el curs 2018-2019
311-00452/12

ANUNCI: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP CS

Reg. 5091 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 19.06.2018

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament
Laura Vílchez Sánchez, diputada 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.

L’escola Sant Julià ha apostat per una projecte innovador per tal que els nens i 
nenes de la zona Nord de Sabadell puguin accedir a aquest tipus de metodologia in-
novadora al si de l’escola pública. Malgrat això, el Departament d’Ensenyament ha 
decidit tancar una línia de P3 dificultant que les famílies puguin apostar per l’esco-
la pública del seu barri i triar el model educatiu que desitgin pels seus fills. Aquest 
canvi en el model educatiu havia de servir per fidelitzar a les famílies de la zona i, a 
més, el claustre d’aquesta escola s’ha implicat enormement en el barri, en el projecte 
de Zona Nord i en els projectes d’entorn.

Aquesta decisió del Departament d’Ensenyament afavoreix la fugida dels nens i 
nenes del barri cap a escoles concertades i cap a altres zones. A més, hi ha un greu-
ge comparatiu perquè durant el curs 2017-18 s’han mantingut línies obertes a la ma-
teixa zona amb 14 alumnes.

Aquest tipus de decisions fan palès que les campanyes publicitàries sobre les 
escoles públiques i l’aposta per l’escola del barri (com la campanya municipal de 
Sabadell «Estima l’escola del barri» d’abril de 2018) són això, simples campanyes 
publicitàries sense una política real i conseqüent en aquesta línia.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures ha pres el Departament d’Ensenyament per garantir i respec-

tar el dret de les famílies a escollir i decidir a quina escola pública del municipi de 
Sabadell volen portar els infants durant el curs 2018-2019?

Palau del Parlament, 13 de juny de 2018
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’oferta 
de places de P3 a Sabadell prevista per al curs 2018-2019
311-00453/12

ANUNCI: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP CS

Reg. 5092 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 19.06.2018

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament
Laura Vílchez Sánchez, diputada 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.

L’escola Sant Julià ha apostat per una projecte innovador per tal que els nens i 
nenes de la zona Nord de Sabadell puguin accedir a aquest tipus de metodologia in-
novadora al si de l’escola pública. Malgrat això, el Departament d’Ensenyament ha 
decidit tancar una línia de P3 dificultant que les famílies puguin apostar per l’esco-
la pública del seu barri i triar el model educatiu que desitgin pels seus fills. Aquest 
canvi en el model educatiu havia de servir per fidelitzar a les famílies de la zona i, a 
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més, el claustre d’aquesta escola s’ha implicat enormement en el barri, en el projecte 
de Zona Nord i en els projectes d’entorn.

Aquesta decisió del Departament d’Ensenyament afavoreix la fugida dels nens i 
nenes del barri cap a escoles concertades i cap a altres zones. A més, hi ha un greu-
ge comparatiu perquè durant el curs 2017-18 s’han mantingut línies obertes a la ma-
teixa zona amb 14 alumnes.

Aquest tipus de decisions fan palès que les campanyes publicitàries sobre les 
escoles públiques i l’aposta per l’escola del barri (com la campanya municipal de 
Sabadell «Estima l’escola del barri» d’abril de 2018) són això, simples campanyes 
publicitàries sense una política real i conseqüent en aquesta línia.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és l’oferta total de places de P3 al municipi de Sabadell previstes per al 

curs 2018-2019 i quina és la seva distribució per districte?

Palau del Parlament, 13 de juny de 2018
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures adoptades perquè els fills de famílies amb pocs recursos 
puguin accedir als projectes educatius innovadors de les escoles 
públiques de Sabadell (Vallès Occidental) el curs 2018-2019
311-00454/12

ANUNCI: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP CS

Reg. 5093 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 19.06.2018

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament
Laura Vílchez Sánchez, diputada 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.

L’escola Sant Julià ha apostat per una projecte innovador per tal que els nens i 
nenes de la zona Nord de Sabadell puguin accedir a aquest tipus de metodologia in-
novadora al si de l’escola pública. Malgrat això, el Departament d’Ensenyament ha 
decidit tancar una línia de P3 dificultant que les famílies puguin apostar per l’esco-
la pública del seu barri i triar el model educatiu que desitgin pels seus fills. Aquest 
canvi en el model educatiu havia de servir per fidelitzar a les famílies de la zona i, a 
més, el claustre d’aquesta escola s’ha implicat enormement en el barri, en el projecte 
de Zona Nord i en els projectes d’entorn.

Aquesta decisió del Departament d’Ensenyament afavoreix la fugida dels nens i 
nenes del barri cap a escoles concertades i cap a altres zones. A més, hi ha un greu-
ge comparatiu perquè durant el curs 2017-18 s’han mantingut línies obertes a la ma-
teixa zona amb 14 alumnes.

Aquest tipus de decisions fan palès que les campanyes publicitàries sobre les 
escoles públiques i l’aposta per l’escola del barri (com la campanya municipal de 
Sabadell «Estima l’escola del barri» d’abril de 2018) són això, simples campanyes 
publicitàries sense una política real i conseqüent en aquesta línia.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures ha pres el Departament d’Ensenyament per garantir l’accés 

dels infants que pertanyen a famílies amb pocs recursos econòmics als projectes 
educatius innovadors de les escoles públiques del municipi de Sabadell durant el 
curs 2018-2019?

Palau del Parlament, 13 de juny de 2018
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures adoptades per a defensar els mestres de l’Escola Sant Julià, 
de Sabadell (Vallès Occidental), i respectar-ne llurs trajectòries, 
tasca i dedicació
311-00455/12

ANUNCI: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP CS

Reg. 5094 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 19.06.2018

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament
Laura Vílchez Sánchez, diputada 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.

L’escola Sant Julià ha apostat per una projecte innovador per tal de que la ca-na-
lla de la zona Nord de Sabadell puguin accedir a aquest tipus de metodologia in-
novadora al si de l’escola pública. Malgrat això, el Departament d’Ensenyament ha 
decidit tancar una línia de P3 dificultant que les famílies puguin apostar per l’esco-
la pública del seu barri i triar el model educatiu que desitgin pels seus fills. Aquest 
canvi en el model educatiu havia de servir per fidelitzar a les famílies de la zona i, a 
més, el claustre d’aquesta escola s’ha implicat enormement en el barri, en el projecte 
de Zona Nord i en els projectes d’entorn.

Aquesta decisió del Departament d’Ensenyament afavoreix la fugida dels nens i 
nenes del barri cap a escoles concertades i cap a altres zones. A més, hi ha un greu-
ge comparatiu perquè durant el curs 2017-18 s’han mantingut línies obertes a la ma-
teixa zona amb 14 alumnes.

Aquest tipus de decisions fan palès que les campanyes publicitàries sobre les 
escoles públiques i l’aposta per l’escola del barri (com la campanya municipal de 
Sabadell «Estima l’escola del barri» d’abril de 2018) són això, simples campanyes 
publicitàries sense una política real i conseqüent en aquesta línia.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures ha pres el Departament d’Ensenyament per a defensar el col-

lectiu de mestres de l’Escola Sant Julià del municipi de Sabadell i per respectar la 
seva trajectòria, tasca i dedicació?

Palau del Parlament, 13 de juny de 2018
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
politització de l’escola pública
311-00456/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 5229 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 19.06.2018

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament
Sonia Sierra Infante, diputada 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.

A l’interior del pati de l’escola pública Cassià Costal (Girona) es poden veure una 
sèrie de llaços grocs.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Departament d’Ensenyament envers aquesta poli-

tització de l’escola pública?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
neutralitat política dels centres públics d’educació
311-00457/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 5230 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 19.06.2018

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament
Sonia Sierra Infante, diputada 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.

A l’interior del pati de l’escola pública Cassià Costal (Girona) es poden veure una 
sèrie de llaços grocs.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Departament d’Ensenyament envers la neutralitat 

política dels centres públics d’educació de Catalunya?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
possibilitat de considerar adoctrinament el fet que una escola 
pública mostri un posicionament polític
311-00458/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 5231 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 19.06.2018

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament
Sonia Sierra Infante, diputada 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.

A l’interior del pati de l’escola pública Cassià Costal (Girona) es poden veure una 
sèrie de llaços grocs.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Considera el Departament d’Ensenyament que posicionar-se tan clarament da-

vant d’una posició política que no totes les famílies comparteixen pot ser considerat 
adoctrinament?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
garantiment de la neutralitat política de l’Escola Cassià Costal, de 
Girona
311-00459/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 5232 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 19.06.2018

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament
Sonia Sierra Infante, diputada 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.

A l’interior del pati de l’escola pública Cassià Costal (Girona) es poden veure una 
sèrie de llaços grocs.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures ha pres el Departament d’Ensenyament per tal de garantir la 

neutralitat política de l’escola Cassià Costal de Girona?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’empresa 
Neometal s’ha posat en contacte amb la Generalitat per a fer 
exploracions i prospeccions per a extreure minerals del Parc  
Natural de l’Alt Pirineu
314-01603/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 4634 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

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

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Recentment s’ha fet públic que l’empresa Neometal Spania ha iniciat els passos 

per poder extreure wolframi (també conegut com a tungstè) i or al Parc Natural de 
l’Alt Pirineu, concretament a la zona del Port de Salau. Segons les informacions 
disponibles de moment estan en la primera fase de projecte, és a dir, la de demanar 
el permís per fer la recerca. Mentrestant, fan exploracions geològiques recorrent el 
territori a peu o mirant-lo a través de fotografies aèries per redactar una memòria 
ambiental. Aquest és el pas previ per a obtenir el permís per la investigació minera 
en la qual ja es realitzarien sondatges per conèixer si hi ha reserves en profunditat.

Aquestes prospeccions, pas previ a les extraccions, suposarien afectar una super-
fície integrada dins un territori ambientalment molt sensible, dins del Parc Natural 
de l’Alt Pirineu, que comprèn el PEIN de l’Alt Àneu, l’espai Xarxa Natura 2000 Alt 
Pallars, la ZEPA i la reserva natural de Noguera Pallaresa-Bonaigua. Tots aquests 
espais preserven espècies de flora i fauna protegides, així com espais d’activitat hu-
mana, com rutes de senderisme i de pastures de ramaderia d’alta muntanya, així 
com un immens patrimoni de biodiversitat, que inclou l’espècie re-introduïda de l’os 
bru, i de paisatge, geologia i cultura que no s’han de malmetre.

Cal considerar que la fase d’investigació ja suposa accions d’agressió a l’espai, 
especialment per la contaminació acústica, el moviment de terres, els sondatges 
(se’n preveuen de fins a 100 metres de profunditat), l’elevat trànsit de maquinària (i 
l’afectació dels accessos) i la gran despesa (i consegüent contaminació) dels recursos 
hídrics, impactes que afecten directament la biodiversitat i el medi ambient i front 
els quals caldria ser molt curós en l’avaluació detallada del projecte, abans de plan-
tejar concedir cap tipus de permís.

– S’ha posat en contacte l’empresa Neometal amb la Generalitat?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’Ajuntament d’Alt 
Àneu (Pallars Sobirà) s’ha posat en contacte amb la Generalitat amb 
relació al projecte d’extracció de minerals del Parc Natural de l’Alt 
Pirineu
314-01604/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 4635 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

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

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Recentment s’ha fet públic que l’empresa Neometal Spania ha iniciat els passos 

per poder extreure wolframi (també conegut com a tungstè) i or al Parc Natural de 
l’Alt Pirineu, concretament a la zona del Port de Salau. Segons les informacions 
disponibles de moment estan en la primera fase de projecte, és a dir, la de demanar 
el permís per fer la recerca. Mentrestant, fan exploracions geològiques recorrent el 
territori a peu o mirant-lo a través de fotografies aèries per redactar una memòria 
ambiental. Aquest és el pas previ per a obtenir el permís per la investigació minera 
en la qual ja es realitzarien sondatges per conèixer si hi ha reserves en profunditat.

Aquestes prospeccions, pas previ a les extraccions, suposarien afectar una super-
fície integrada dins un territori ambientalment molt sensible, dins del Parc Natural 
de l’Alt Pirineu, que comprèn el PEIN de l’Alt Àneu, l’espai Xarxa Natura 2000 Alt 
Pallars, la ZEPA i la reserva natural de Noguera Pallaresa-Bonaigua. Tots aquests 
espais preserven espècies de flora i fauna protegides, així com espais d’activitat hu-
mana, com rutes de senderisme i de pastures de ramaderia d’alta muntanya, així 
com un immens patrimoni de biodiversitat, que inclou l’espècie re-introduïda de l’os 
bru, i de paisatge, geologia i cultura que no s’han de malmetre.

Cal considerar que la fase d’investigació ja suposa accions d’agressió a l’espai, 
especialment per la contaminació acústica, el moviment de terres, els sondatges 
(se’n preveuen de fins a 100 metres de profunditat), l’elevat trànsit de maquinària (i 
l’afectació dels accessos) i la gran despesa (i consegüent contaminació) dels recursos 
hídrics, impactes que afecten directament la biodiversitat i el medi ambient i front 
els quals caldria ser molt curós en l’avaluació detallada del projecte, abans de plan-
tejar concedir cap tipus de permís.

– L’Ajuntament d’Alt Aneu, coneixedor del projecte, s’ha posat en contacte amb 
la Generalitat?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP



BOPC 107
22 de juny de 2018

3.25.15. Preguntes per escrit 39 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’empresa 
Neometal ha demanat permís d’investigació minera per a fer 
sondatges al Parc Natural de l’Alt Pirineu
314-01605/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 4636 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

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

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Recentment s’ha fet públic que l’empresa Neometal Spania ha iniciat els passos 

per poder extreure wolframi (també conegut com a tungstè) i or al Parc Natural de 
l’Alt Pirineu, concretament a la zona del Port de Salau. Segons les informacions 
disponibles de moment estan en la primera fase de projecte, és a dir, la de demanar 
el permís per fer la recerca. Mentrestant, fan exploracions geològiques recorrent el 
territori a peu o mirant-lo a través de fotografies aèries per redactar una memòria 
ambiental. Aquest és el pas previ per a obtenir el permís per la investigació minera 
en la qual ja es realitzarien sondatges per conèixer si hi ha reserves en profunditat.

Aquestes prospeccions, pas previ a les extraccions, suposarien afectar una super-
fície integrada dins un territori ambientalment molt sensible, dins del Parc Natural 
de l’Alt Pirineu, que comprèn el PEIN de l’Alt Àneu, l’espai Xarxa Natura 2000 Alt 
Pallars, la ZEPA i la reserva natural de Noguera Pallaresa-Bonaigua. Tots aquests 
espais preserven espècies de flora i fauna protegides, així com espais d’activitat hu-
mana, com rutes de senderisme i de pastures de ramaderia d’alta muntanya, així 
com un immens patrimoni de biodiversitat, que inclou l’espècie re-introduïda de l’os 
bru, i de paisatge, geologia i cultura que no s’han de malmetre.

Cal considerar que la fase d’investigació ja suposa accions d’agressió a l’espai, 
especialment per la contaminació acústica, el moviment de terres, els sondatges 
(se’n preveuen de fins a 100 metres de profunditat), l’elevat trànsit de maquinària (i 
l’afectació dels accessos) i la gran despesa (i consegüent contaminació) dels recursos 
hídrics, impactes que afecten directament la biodiversitat i el medi ambient i front 
els quals caldria ser molt curós en l’avaluació detallada del projecte, abans de plan-
tejar concedir cap tipus de permís.

– Ha demanat la empresa minera el permís per a la investigació minera per rea-
litzat sondatges o qualsevol altra activitat de prospecció per conèixer si hi ha reser-
ves en profunditat?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de la 
Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial amb relació 
al permís per a la investigació minera al Parc Natural de l’Alt Pirineu
314-01606/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 4637 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

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

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Recentment s’ha fet públic que l’empresa Neometal Spania ha iniciat els passos 

per poder extreure wolframi (també conegut com a tungstè) i or al Parc Natural de 
l’Alt Pirineu, concretament a la zona del Port de Salau. Segons les informacions 
disponibles de moment estan en la primera fase de projecte, és a dir, la de demanar 
el permís per fer la recerca. Mentrestant, fan exploracions geològiques recorrent el 
territori a peu o mirant-lo a través de fotografies aèries per redactar una memòria 
ambiental. Aquest és el pas previ per a obtenir el permís per la investigació minera 
en la qual ja es realitzarien sondatges per conèixer si hi ha reserves en profunditat.

Aquestes prospeccions, pas previ a les extraccions, suposarien afectar una super-
fície integrada dins un territori ambientalment molt sensible, dins del Parc Natural 
de l’Alt Pirineu, que comprèn el PEIN de l’Alt Àneu, l’espai Xarxa Natura 2000 Alt 
Pallars, la ZEPA i la reserva natural de Noguera Pallaresa-Bonaigua. Tots aquests 
espais preserven espècies de flora i fauna protegides, així com espais d’activitat hu-
mana, com rutes de senderisme i de pastures de ramaderia d’alta muntanya, així 
com un immens patrimoni de biodiversitat, que inclou l’espècie re-introduïda de l’os 
bru, i de paisatge, geologia i cultura que no s’han de malmetre.

Cal considerar que la fase d’investigació ja suposa accions d’agressió a l’espai, 
especialment per la contaminació acústica, el moviment de terres, els sondatges 
(se’n preveuen de fins a 100 metres de profunditat), l’elevat trànsit de maquinària (i 
l’afectació dels accessos) i la gran despesa (i consegüent contaminació) dels recursos 
hídrics, impactes que afecten directament la biodiversitat i el medi ambient i front 
els quals caldria ser molt curós en l’avaluació detallada del projecte, abans de plan-
tejar concedir cap tipus de permís.

– Té previst la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial atorgar 
els permisos per a la investigació minera?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte 
d’extracció de minerals del Parc Natural de l’Alt Pirineu
314-01607/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 4638 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

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

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
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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: 
Recentment s’ha fet públic que l’empresa Neometal Spania ha iniciat els passos 

per poder extreure wolframi (també conegut com a tungstè) i or al Parc Natural de 
l’Alt Pirineu, concretament a la zona del Port de Salau. Segons les informacions 
disponibles de moment estan en la primera fase de projecte, és a dir, la de demanar 
el permís per fer la recerca. Mentrestant, fan exploracions geològiques recorrent el 
territori a peu o mirant-lo a través de fotografies aèries per redactar una memòria 
ambiental. Aquest és el pas previ per a obtenir el permís per la investigació minera 
en la qual ja es realitzarien sondatges per conèixer si hi ha reserves en profunditat.

Aquestes prospeccions, pas previ a les extraccions, suposarien afectar una super-
fície integrada dins un territori ambientalment molt sensible, dins del Parc Natural 
de l’Alt Pirineu, que comprèn el PEIN de l’Alt Àneu, l’espai Xarxa Natura 2000 Alt 
Pallars, la ZEPA i la reserva natural de Noguera Pallaresa-Bonaigua. Tots aquests 
espais preserven espècies de flora i fauna protegides, així com espais d’activitat hu-
mana, com rutes de senderisme i de pastures de ramaderia d’alta muntanya, així 
com un immens patrimoni de biodiversitat, que inclou l’espècie re-introduïda de l’os 
bru, i de paisatge, geologia i cultura que no s’han de malmetre.

Cal considerar que la fase d’investigació ja suposa accions d’agressió a l’espai, 
especialment per la contaminació acústica, el moviment de terres, els sondatges 
(se’n preveuen de fins a 100 metres de profunditat), l’elevat trànsit de maquinària (i 
l’afectació dels accessos) i la gran despesa (i consegüent contaminació) dels recursos 
hídrics, impactes que afecten directament la biodiversitat i el medi ambient i front 
els quals caldria ser molt curós en l’avaluació detallada del projecte, abans de plan-
tejar concedir cap tipus de permís.

– Quina valoració fa la Generalitat del projecte d’extreure wolframi i d’altres 
minerals en el Parc Natural de l’Alt Pirineu?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació i el 
control del coral vermell comissat a la Jonquera (Alt Empordà)
314-01608/12

FORMULACIÓ: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP CS

Reg. 4664 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlamento
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, 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.

Recientemente la Guardia Civil ha decomisado una gran cantidad de coral rojo 
(Corallium Rubrum) en la Jonquera (Girona). Se trata de la mayor aprehensión de 
coral que se ha realizado nunca en Cataluña, acreditando su ilícita procedencia y 
no pudiendo documentar la legalidad del lugar de extracción, adquisición y distri-
bución.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
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– ¿Qué se hace con el material decomisado y qué control se lleva a cabo sobre 
el mismo?

Palacio del Parlamento, 30 de mayo de 2018 
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable i els 
criteris de la decisió de destruir o emmagatzemar el coral vermell 
comissat
314-01609/12

FORMULACIÓ: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP CS

Reg. 4665 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlamento
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, 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.

Recientemente la Guardia Civil ha decomisado una gran cantidad de coral rojo 
(Corallium Rubrum) en la Jonquera (Girona). Se trata de la mayor aprehensión de 
coral que se ha realizado nunca en Cataluña, acreditando su ilícita procedencia y 
no pudiendo documentar la legalidad del lugar de extracción, adquisición y distri-
bución.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Quién decide y qué aspectos se tienen en cuenta para decidir entre la destruc-

ción o el almacenamiento del coral decomisado?

Palacio del Parlamento, 30 de mayo de 2018 
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el mètode per a 
destruir el coral vermell comissat
314-01610/12

FORMULACIÓ: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP CS

Reg. 4666 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlamento
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, 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.

Recientemente la Guardia Civil ha decomisado una gran cantidad de coral rojo 
(Corallium Rubrum) en la Jonquera (Girona). Se trata de la mayor aprehensión de 
coral que se ha realizado nunca en Cataluña, acreditando su ilícita procedencia y 
no pudiendo documentar la legalidad del lugar de extracción, adquisición y distri-
bución.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
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– En el caso de destrucción del coral decomisado, ¿qué método se utiliza para la 
destrucción y qué control del mismo se lleva a cabo?

Palacio del Parlamento, 30 de mayo de 2018 
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el lloc on 
s’emmagatzema el coral vermell comissat
314-01611/12

FORMULACIÓ: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP CS

Reg. 4667 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlamento
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, 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.

Recientemente la Guardia Civil ha decomisado una gran cantidad de coral rojo 
(Corallium Rubrum) en la Jonquera (Girona). Se trata de la mayor aprehensión de 
coral que se ha realizado nunca en Cataluña, acreditando su ilícita procedencia y 
no pudiendo documentar la legalidad del lugar de extracción, adquisición y distri-
bución.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– En el caso del almacenamiento del coral decomisado, ¿en qué lugar se almace-

na, en qué condiciones y quién lo custodia?

Palacio del Parlamento, 30 de mayo de 2018 
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’han fet 
subhastes públiques del coral vermell comissat a la Jonquera (Alt 
Empordà)
314-01612/12

FORMULACIÓ: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP CS

Reg. 4668 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlamento
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, 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.

Recientemente la Guardia Civil ha decomisado una gran cantidad de coral rojo 
(Corallium Rubrum) en la Jonquera (Girona). Se trata de la mayor aprehensión de 
coral que se ha realizado nunca en Cataluña, acreditando su ilícita procedencia y 
no pudiendo documentar la legalidad del lugar de extracción, adquisición y distri-
bución.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
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– ¿Se han realizado subastas públicas del coral decomisado? En el supuesto de 
que se hayan realizado subastas públicas del coral decomisado, ¿a qué se han desti-
nado los ingresos obtenidos?

Palacio del Parlamento, 30 de mayo de 2018 
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la creació d’un 
òrgan anomenat «assemblea de càrrecs electes»
314-01613/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 4689 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

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

El president de la Generalitat de Catalunya, en el debat d’investidura tingut el dia 
12 de maig de 2018, va afirmar «Arrencar la legislatura, i d’aquí la importància, ens 
dona la força per posar en marxa totes les vies d’acció política republicanes; aquí 
i a l’exili: l’assemblea de càrrecs electes, a l’interior, i el consell per la república, a 
l’espai lliure d’Europa».

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Té intenció el Govern de la Generalitat de Catalunya de crear un òrgan anome-

nat «assemblea de càrrecs electes»?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data i el 
mecanisme de creació d’un òrgan anomenat «assemblea de càrrecs 
electes«
314-01614/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 4690 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

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

El president de la Generalitat de Catalunya, en el debat d’investidura tingut el dia 
12 de maig de 2018, va afirmar «Arrencar la legislatura, i d’aquí la importància, ens 
dona la força per posar en marxa totes les vies d’acció política republicanes; aquí 
i a l’exili: l’assemblea de càrrecs electes, a l’interior, i el consell per la república, a 
l’espai lliure d’Europa».

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Si el Govern de la Generalitat de Catalunya té intenció de crear un òrgan anome-
nat «assembla de càrrecs electes», quan pensa fer-ho i a través de quin mecanisme?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’encaix normatiu, 
la naturalesa, l’àmbit d’actuació, la composició, les funcions i el 
funcionament d’un òrgan de nova creació anomenat »assemblea de 
càrrecs electes»
314-01615/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 4691 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

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

El president de la Generalitat de Catalunya, en el debat d’investidura tingut el dia 
12 de maig de 2018, va afirmar «Arrencar la legislatura, i d’aquí la importància, ens 
dona la força per posar en marxa totes les vies d’acció política republicanes; aquí 
i a l’exili: l’assemblea de càrrecs electes, a l’interior, i el consell per la república, a 
l’espai lliure d’Europa».

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Si el Govern de la Generalitat de Catalunya té intenció de crear un òrgan ano-

menat «assemblea de càrrecs electes», quin seria el seu encaix normatiu, i quina 
seria la seva naturalesa, quin el seu àmbit d’actuació, quina la seva composició, 
quines les seves funcions o atribucions, i quins els seus mecanismes de funciona-
ment?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost i el 
finançament d’un òrgan de nova creació anomenat «assemblea de 
càrrecs electes»
314-01616/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 4692 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

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

El president de la Generalitat de Catalunya, en el debat d’investidura tingut el dia 
12 de maig de 2018, va afirmar «Arrencar la legislatura, i d’aquí la importància, ens 
dona la força per posar en marxa totes les vies d’acció política republicanes; aquí 
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i a l’exili: l’assemblea de càrrecs electes, a l’interior, i el consell per la república, a 
l’espai lliure d’Europa».

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Si el Govern de la Generalitat de Catalunya té intenció de crear un òrgan ano-

menat «assemblea de càrrecs electes», quin és el cost estimat de la seva posada en 
marxa i del seu funcionament ordinari, i quines serien les seves fonts de finança-
ment? Té previst el Govern de la Generalitat de Catalunya finançar amb càrrec al 
pressupost de la Generalitat de Catalunya l’activitat d’aquest òrgan?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’atribució a l’òrgan 
de nova creació anomenat «assemblea de càrrecs electes» de 
funcions que l’Estatut atorga al Parlament
314-01617/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 4693 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

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

El president de la Generalitat de Catalunya, en el debat d’investidura tingut el dia 
12 de maig de 2018, va afirmar «Arrencar la legislatura, i d’aquí la importància, ens 
dona la força per posar en marxa totes les vies d’acció política republicanes; aquí 
i a l’exili: l’assemblea de càrrecs electes, a l’interior, i el consell per la república, a 
l’espai lliure d’Europa».

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Pretén el Govern de la Generalitat de Catalunya atribuir a aquesta «assemblea 

de càrrecs electes» cap de les funcions que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya ator-
ga al Parlament de Catalunya?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’òrgan de nova 
creació anomenat «assemblea de càrrecs electes» tindrà funcions 
de representativitat de la ciutadania reservades per l’Estatut al 
Parlament
314-01618/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 4694 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

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



BOPC 107
22 de juny de 2018

3.25.15. Preguntes per escrit 47 

El president de la Generalitat de Catalunya, en el debat d’investidura tingut el dia 
12 de maig de 2018, va afirmar «Arrencar la legislatura, i d’aquí la importància, ens 
dona la força per posar en marxa totes les vies d’acció política republicanes; aquí 
i a l’exili: l’assemblea de càrrecs electes, a l’interior, i el consell per la república, a 
l’espai lliure d’Europa».

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Pretén el Govern de la Generalitat de Catalunya atribuir a aquesta «assemblea 

de càrrecs electes» cap representativitat de la ciutadania de Catalunya, que l’article 
55.1 EAC reserva al Parlament de Catalunya?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la creació d’un 
òrgan anomenat «consell per la república»
314-01619/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 4695 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

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

El president de la Generalitat de Catalunya, en el debat d’investidura tingut el dia 
12 de maig de 2018, va afirmar «Arrencar la legislatura, i d’aquí la importància, ens 
dona la força per posar en marxa totes les vies d’acció política republicanes; aquí 
i a l’exili: l’assemblea de càrrecs electes, a l’interior, i el consell per la república, a 
l’espai lliure d’Europa».

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Té intenció el Govern de la Generalitat de Catalunya de crear un òrgan anome-

nat «consell per la república»?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data i el 
mecanisme de creació d’un òrgan anomenat «consell per la 
república»
314-01620/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 4696 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

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

El president de la Generalitat de Catalunya, en el debat d’investidura tingut el dia 
12 de maig de 2018, va afirmar «Arrencar la legislatura, i d’aquí la importància, ens 
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dona la força per posar en marxa totes les vies d’acció política republicanes; aquí 
i a l’exili: l’assemblea de càrrecs electes, a l’interior, i el consell per la república, a 
l’espai lliure d’Europa».

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Si el Govern de la Generalitat de Catalunya té intenció de crear un òrgan ano-

menat «consell per la república», quan pensa fer-ho i a través de quin mecanisme?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’encaix normatiu, 
la naturalesa, l’àmbit d’actuació, la composició, les funcions i el 
funcionament d’un òrgan de nova creació anomenat «consell per la 
república»
314-01621/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 4697 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

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

El president de la Generalitat de Catalunya, en el debat d’investidura tingut el dia 
12 de maig de 2018, va afirmar «Arrencar la legislatura, i d’aquí la importància, ens 
dona la força per posar en marxa totes les vies d’acció política republicanes; aquí 
i a l’exili: l’assemblea de càrrecs electes, a l’interior, i el consell per la república, a 
l’espai lliure d’Europa».

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Si el Govern de la Generalitat de Catalunya té intenció de crear un òrgan ano-

menat «consell per la república», quin seria el seu encaix normatiu, i quina seria la 
seva naturalesa, quin el seu àmbit d’actuació, quina la seva composició, quines les 
seves funcions o atribucions, i quins els seus mecanismes de funcionament?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost i el 
finançament d’un òrgan de nova creació anomenat «consell per la 
república»
314-01622/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 4698 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.
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El president de la Generalitat de Catalunya, en el debat d’investidura tingut el dia 
12 de maig de 2018, va afirmar «Arrencar la legislatura, i d’aquí la importància, ens 
dona la força per posar en marxa totes les vies d’acció política republicanes; aquí 
i a l’exili: l’assemblea de càrrecs electes, a l’interior, i el consell per la república, a 
l’espai lliure d’Europa».

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Si el Govern de la Generalitat de Catalunya té intenció de crear un òrgan ano-

menat «consell per la república», quin és el cost estimat de la seva posada en marxa 
i del seu funcionament ordinari, i quines serien les seves fonts de finançament? Té 
previst el Govern de la Generalitat de Catalunya finançar amb càrrec al pressupost 
de la Generalitat de Catalunya l’activitat d’aquest òrgan?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’òrgan de 
nova creació anomenat «consell per la república» tindrà funcions 
atribuïdes per l’Estatut al Govern
314-01623/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 4699 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

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

El president de la Generalitat de Catalunya, en el debat d’investidura tingut el dia 
12 de maig de 2018, va afirmar «Arrencar la legislatura, i d’aquí la importància, ens 
dona la força per posar en marxa totes les vies d’acció política republicanes; aquí 
i a l’exili: l’assemblea de càrrecs electes, a l’interior, i el consell per la república, a 
l’espai lliure d’Europa».

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Pretén el Govern de la Generalitat de Catalunya atribuir a aquest «consell per 

la república» cap de les funcions que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atorga al 
Govern de la Generalitat de Catalunya?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’òrgan de nova 
creació anomenat «consell per la república» tindrà cap funció 
executiva o potestat reglamentària reservada per l’Estatut al Govern
314-01624/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 4700 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

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

El president de la Generalitat de Catalunya, en el debat d’investidura tingut el dia 
12 de maig de 2018, va afirmar «Arrencar la legislatura, i d’aquí la importància, ens 
dona la força per posar en marxa totes les vies d’acció política republicanes; aquí 
i a l’exili: l’assemblea de càrrecs electes, a l’interior, i el consell per la república, a 
l’espai lliure d’Europa».

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Pretén el Govern de la Generalitat de Catalunya atribuir a aquesta «consell per 

la república» cap funció executiva o potestat reglamentària, que l’article 68.1 EAC 
reserva al Govern de la Generalitat de Catalunya?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la creació d’una 
associació que s’autodesigni «assemblea d’electes»
314-01625/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 4896 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

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

El president de la Generalitat de Catalunya, en el debat d’investidura tingut el dia 
12 de maig de 2018, va afirmar «Arrencar la legislatura, i d’aquí la importància, ens 
dona la força per posar en marxa totes les vies d’acció política republicanes; aquí 
i a l’exili: l’assemblea de càrrecs electes, a l’interior, i el consell per la república, a 
l’espai lliure d’Europa».

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat de Catalunya davant la 

potencial creació d’una associació o grup informal que es designi a si mateix com a 
«assemblea d’electes» o qualsevol denominació similar?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació 
institucional entre el Govern i una associació que s’autodesigni 
«assemblea d’electes»
314-01626/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 4897 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

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

El president de la Generalitat de Catalunya, en el debat d’investidura tingut el dia 
12 de maig de 2018, va afirmar «Arrencar la legislatura, i d’aquí la importància, ens 
dona la força per posar en marxa totes les vies d’acció política republicanes; aquí 
i a l’exili: l’assemblea de càrrecs electes, a l’interior, i el consell per la república, a 
l’espai lliure d’Europa».

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin tipus de relació o vincle institucional establiria el Govern de la Generali-

tat de Catalunya amb una associació o grup informal que es designi a si mateix com 
a «assemblea d’electes» o qualsevol denominació similar?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la defensa de 
la posició institucional del Parlament davant una associació 
autoanomenada «assemblea d’electes» que pretengués usurpar-li la 
representació del poble
314-01627/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 4898 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

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

El president de la Generalitat de Catalunya, en el debat d’investidura tingut el dia 
12 de maig de 2018, va afirmar «Arrencar la legislatura, i d’aquí la importància, ens 
dona la força per posar en marxa totes les vies d’acció política republicanes; aquí 
i a l’exili: l’assemblea de càrrecs electes, a l’interior, i el consell per la república, a 
l’espai lliure d’Europa».

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Defensarà el Govern la posició institucional que ocupa el Parlament de Catalu-

nya davant una associació o grup informal que, sota el nom d’«assemblea d’electes» 
o amb qualsevol altra denominació pretengués usurpar la representació del poble de 
Catalunya que l’Estatut atorga al Parlament de Catalunya? Defensarà el govern la 
posició institucional del Parlament de Catalunya davant de qualsevol intent il·legí-
tim, per part de qualsevol persona o grup de persones, associades o no, d’atribuir-se 
o de simular atribuir-se les funcions, naturalesa, atribucions o representativitat que 
corresponen al Parlament de Catalunya d’acord al nostre Estatut d’Autonomia? Si 
és així, com pensa el Govern de la Generalitat defensar la posició institucional del 
Parlament de Catalunya

Palau del Parlament, 12 de juny de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la creació d’una 
associació que s’autodesigni «consell per la república»
314-01628/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 4899 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

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

El president de la Generalitat de Catalunya, en el debat d’investidura tingut el dia 
12 de maig de 2018, va afirmar «Arrencar la legislatura, i d’aquí la importància, ens 
dona la força per posar en marxa totes les vies d’acció política republicanes; aquí 
i a l’exili: l’assemblea de càrrecs electes, a l’interior, i el consell per la república, a 
l’espai lliure d’Europa».

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat de Catalunya davant la 

potencial creació d’una associació o grup informal que es designi a si mateix com a 
«consell per la república» o qualsevol denominació similar?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació 
institucional entre el Govern i una associació que s’autodesigni 
«consell per la república»
314-01629/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 4900 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

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

El president de la Generalitat de Catalunya, en el debat d’investidura tingut el dia 
12 de maig de 2018, va afirmar «Arrencar la legislatura, i d’aquí la importància, ens 
dona la força per posar en marxa totes les vies d’acció política republicanes; aquí 
i a l’exili: l’assemblea de càrrecs electes, a l’interior, i el consell per la república, a 
l’espai lliure d’Europa».

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin tipus de relació o vincle institucional establiria el Govern de la Generali-

tat de Catalunya amb una associació o grup informal que es designi a si mateix com 
a «consell per la república» o qualsevol denominació similar?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la defensa de la 
seva posició institucional davant una associació autoanomenada 
«consell per la república» que pretengués usurpar-li les funcions 
executives o la potestat reglamentària
314-01630/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 4901 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

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

El president de la Generalitat de Catalunya, en el debat d’investidura tingut el dia 
12 de maig de 2018, va afirmar «Arrencar la legislatura, i d’aquí la importància, ens 
dona la força per posar en marxa totes les vies d’acció política republicanes; aquí 
i a l’exili: l’assemblea de càrrecs electes, a l’interior, i el consell per la república, a 
l’espai lliure d’Europa».

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Defensarà el Govern la posició institucional que ocupa el Govern de la Ge-

neralitat de Catalunya davant una associació o grup informal que, sota el nom de 
«consell per la república» o amb qualsevol altra denominació pretengués usurpar 
les funcions executives o la potestat reglamentària que l’Estatut atorga al Govern de 
la Generalitat de Catalunya, o que pretengués en alguna forma ser o fer-se passar 
pel govern legítim de Catalunya? Defensarà el govern la posició institucional del 
Govern de la Generalitat de Catalunya davant de qualsevol intent il·legítim, per part 
de qualsevol persona o grup de persones, associades o no, d’atribuir-se o de simular 
atribuir-se les funcions, naturalesa, atribucions o representativitat que corresponen 
al Govern de la Generalitat de Catalunya d’acord al nostre Estatut d’Autonomia? Si 
és així, com pensa el Govern de la Generalitat defensar la seva posició institucional?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de la 
consellera de Cultura de retirar la seva signatura del manifest del 
Grup Koiné
314-01631/12

FORMULACIÓ: RAFEL BRUGUERA BATALLA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 4924 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Té previst la consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya retirar la seva 
signatura del manifest per un veritable procés de normalització lingüística, també 
conegut com a Manifest Koiné?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2018
Rafel Bruguera Batalla, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones amb el dret reconegut de rebre una prestació per 
dependència
314-01632/12

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 4937 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament
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, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quantes persones es troben actualment amb el dret reconegut de rebre una 

prestació per dependència?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2018
Raúl Moreno Montaña, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones que disposen d’una prestació per dependència i tenen 
reconegut el dret a cobrar-la de manera retroactiva
314-01633/12

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 4938 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament
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, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quantes persones que disposen d’una prestació de la Llei de Dependència a 

Catalunya tenen reconegut el dret a cobrar la prestació de forma retroactiva, si des 
del moment de la seva petició fins rebre la prestació han passat més de 6 mesos?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2018
Raúl Moreno Montaña, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals va subscriure un conveni amb el Centre d’Iniciatives per a la 
Reinserció per a rehabilitar un nau annexa a la seu del Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació
314-01634/12

FORMULACIÓ: ANDREA LEVY SOLER, DEL SP PPC

Reg. 4939 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlamento
Andrea Levy Soler, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Ca-

talunya, 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 res-
puesta escrita.

Los medios de comunicación se han hecho eco de un supuesto sobrecoste de las 
obras de rehabilitación de la nave del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de 
la Informació (CTTI) que el Govern preparó como centro de datos del referéndum 
ilegal del pasado 1 de octubre de 2017.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Por qué motivos llevaron al Govern a suscribir un convenio con el Centre 

d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) para rehabilitar la nave anexa de la sede del 
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació?

– ¿La nave anexa a la sede del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 
Informació antes de la rehabilitación se encontraba en una situación que impedía su 
normal utilización?

– ¿Qué criterios fueron fijados para la selección de la empresa que debía proce-
der a la rehabilitación de la nave anexa de la sede del Centre de Telecomunicacions 
i Tecnologies de la Informació? ¿Quién y de qué forma se fijaron esos criterios?

– ¿Por qué el Govern escogió la empresa pública Centre d’Iniciatives per a la Re-
inserció (CIRE) para la realización de las obras de rehabilitación de la nave anexa 
de la sede del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació?

– ¿Valoró el Govern más empresas para la realización de las obras de rehabi-
litación de las obras de rehabilitación de la nave anexa de la sede del Centre de 
 Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació? ¿Por qué se descartaron estas 
empresas?

– ¿Por qué motivos el contrato de rehabilitación de la nave anexa del CTTI se 
suscribió a través de un convenio entre el Departament de la Vicepresidencia Eco-
nomía i Hisenda y el CIRE y no a través de un proceso público de licitación?

– ¿Por qué motivo se fragmentó el pago del proyecto básico y ejecutivo de arqui-
tectura y de instalaciones?

– ¿Cuáles fueron las actuaciones acordadas para la rehabilitación de la nave 
anexa del CTTI? ¿Cuál fue el importe acordado en el convenio entre el Govern y 
el CIRE?

– ¿Cuál ha sido el importe final de las obras de rehabilitación de la nave anexa 
del CTTI?

– ¿Qué ha motivado que las obras de rehabilitación de la nave anexa del CTTI ha-
yan finalizado con un supuesto sobrecoste del 22%?

– ¿En qué momento el Govern tuvo conocimiento que la obra de rehabilitación 
de la nave anexa del CTTI incurrían en un sobrecoste no previsto inicialmente? 
¿Quién autorizó el sobrecoste de las obras?

Palacio del Parlamento, 12 de junio de 2018 
Andrea Levy Soler, diputada SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les circumstàncies 
dels suïcidis registrats per la Direcció General de Serveis 
Penitenciaris a les presons el 2017
314-01635/12

FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CATECP

Reg. 4998 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

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 Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– En quines circumstàncies s’han donat els 8 suïcidis registrats per la Direcció 

General de Serveis Penitenciaris a les presons catalanes durant el 2017?

Palau del Parlament, 13 de juny de 2018
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
suïcidis registrats per la Direcció General de Serveis Penitenciaris a 
les presons que es van produir en règim d’aïllament el 2017
314-01636/12

FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CATECP

Reg. 4999 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

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 Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Dels 8 suïcidis registrats per la Direcció General de Serveis Penitenciaris a les 

presons catalanes durant el 2017, quants es van donar en règim d’aïllament?

Palau del Parlament, 13 de juny de 2018
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes 
a terme arran de les denúncies per maltractaments al Centre 
Penitenciari Brians I
314-01637/12

FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CATECP

Reg. 5000 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

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 Par-
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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: 
– S’ha dut a terme algun tipus d’accions arran de les denúncies per maltracta-

ments per part de funcionaris del DERT del centre penitenciari de Brians I rebudes 
per l’Observatori del Sistema Penal i Drets Humans de Barcelona?

Palau del Parlament, 13 de juny de 2018
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol per a 
comunicar la mort d’un pres a la seva família
314-01638/12

FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CATECP

Reg. 5001 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

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 Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin protocol se segueix a l’hora de comunicar a la família que un pres ha 

mort?

Palau del Parlament, 13 de juny de 2018
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes 
que s’apliquen en el sistema penitenciari català per a millorar-ne la 
transparència
314-01639/12

FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CATECP

Reg. 5002 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

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 Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins mecanismes de millora de la transparència s’estan aplicant al sistema 

penitenciari català?

Palau del Parlament, 13 de juny de 2018
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les circumstàncies 
del suïcidi d’un pres al Centre Penitenciari Brians I el 30 de novembre 
de 2017
314-01640/12

FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CATECP

Reg. 5003 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

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 Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– En quines circumstàncies es va donar el suïcidi de Lewys Alfaro Ocaña el pas-

sat 30 de novembre de 2017, en règim d’aïllament a Brians I?

Palau del Parlament, 13 de juny de 2018
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa per a 
l’atenció als menors estrangers no acompanyats
314-01641/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 5039 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a la situació dels menors no acompanyats a Catalunya, 
– Quina és la despesa total que està tenint el Govern per a atenció de menors es-

trangers no acompanyats?

Palau del Parlament, 13 de juny de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa de cada 
departament de la Generalitat per a atendre els menors estrangers 
no acompanyats
314-01642/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 5040 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a la situació dels menors no acompanyats a Catalunya, 
– Quin és el desglossat d’aquesta despesa departament per departament?

Palau del Parlament, 13 de juny de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa per a 
l’atenció als ex-menors estrangers no acompanyats
314-01643/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 5041 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a la situació dels menors no acompanyats a Catalunya, 
– Quina és la despesa destinada a ex MENAs?

Palau del Parlament, 13 de juny de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els serveis o 
els ajuts a què es destina la despesa per a l’atenció als menors 
estrangers no acompanyats
314-01644/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 5042 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a la situació dels menors no acompanyats a Catalunya, 
– A quin tipus de serveis o ajudes es destina aquesta despesa?

Palau del Parlament, 13 de juny de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el sobrecost 
provocat per l’encariment abusiu dels bolquers per a adults
314-01645/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 5043 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) va multar l’any 

2016 amb 128,8 milions d’euros set fabricants de bolquers per a adults i la Federació 
Espanyola d’Empreses de Tecnologia Sanitària (Fenin), la patronal del sector, per 
haver-se constituït en un càrtel que va pactar preus abusius d’aquests articles sanita-
ris venuts a les farmàcies.

Aquest pacte il·legal va funcionar almenys des del 1996 i fins al juny del 2010.
Entre els més perjudicats per aquest encariment abusiu hi ha l’administració pú-

blica, especialment els serveis de sanitat pública.
– Ha arribat a calcular el Govern quin volum econòmic total de sobrecost per a 

les arques públiques va tenir aquest encariment abusiu dels bolquers per a adults?

Palau del Parlament, 13 de juny de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la interposició d’una 
reclamació jurídica pels danys econòmics patits per l’encariment 
abusiu dels bolquers per a adults
314-01646/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 5044 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) va multar l’any 

2016 amb 128,8 milions d’euros set fabricants de bolquers per a adults i la Federació 
Espanyola d’Empreses de Tecnologia Sanitària (Fenin), la patronal del sector, per 
haver-se constituït en un càrtel que va pactar preus abusius d’aquests articles sanita-
ris venuts a les farmàcies.

Aquest pacte il·legal va funcionar almenys des del 1996 i fins al juny del 2010.
Entre els més perjudicats per aquest encariment abusiu hi ha l’administració pú-

blica, especialment els serveis de sanitat pública.
– S’ha interposat, o es té previst interposar, algun tipus de reclamació jurídica 

pels danys econòmics patits?

Palau del Parlament, 13 de juny de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’encaix de la 
licitació de les obres de l’ampliació de la carretera C-58 en el Pla 
específic de mobilitat del Vallès
314-01647/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 5046 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

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

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El Departament de Territori i Sostenibilitat ha impulsat la licitació de les obres 

d’ampliació a la C-58 per un import total de 31,6 milions d’euros, que abasten els 
trams entre Sabadell i Terrassa, sentit Manresa, i entre Terrassa i Badia del Vallès, 
en sentit Barcelona.

En relació a la licitació: 
– Com s’encaixa aquesta acció en el Pla Específic de Mobilitat del Vallès 

(PEMV)?

Palau del Parlament, 13 de juny de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió per a 
l’acabament del Pla específic de mobilitat del Vallès
314-01648/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 5047 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

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

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El Departament de Territori i Sostenibilitat ha impulsat la licitació de les obres 

d’ampliació a la C-58 per un import total de 31,6 milions d’euros, que abasten els 
trams entre Sabadell i Terrassa, sentit Manresa, i entre Terrassa i Badia del Vallès, 
en sentit Barcelona.

En relació a la licitació: 
– Quina és la previsió per a la finalització del PEMV?

Palau del Parlament, 13 de juny de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha estudiat 
l’impacte en la qualitat de l’aire de l’ampliació de la carretera C-58
314-01649/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 5048 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

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

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El Departament de Territori i Sostenibilitat ha impulsat la licitació de les obres 

d’ampliació a la C-58 per un import total de 31,6 milions d’euros, que abasten els 
trams entre Sabadell i Terrassa, sentit Manresa, i entre Terrassa i Badia del Vallès, 
en sentit Barcelona.

En relació a la licitació: 
– Actualment la C-58 és un dels principals emissors de partícules contaminants 

en el Vallès occidental, s’ha estudiat quin serà l’impacte d’aquesta ampliació en la 
qualitat de l’aire?

Palau del Parlament, 13 de juny de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per a garantir que les famílies de Sabadell (Vallès 
Occidental) puguin escollir l’escola pública el curs 2018-2019
314-01650/12

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP CS

Reg. 5095 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament
Laura Vílchez Sánchez, diputada 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.

L’escola Sant Julià ha apostat per una projecte innovador per tal que els nens i 
nenes de la zona Nord de Sabadell puguin accedir a aquest tipus de metodologia in-
novadora al si de l’escola pública. Malgrat això, el Departament d’Ensenyament ha 
decidit tancar una línia de P3 dificultant que les famílies puguin apostar per l’esco-
la pública del seu barri i triar el model educatiu que desitgin pels seus fills. Aquest 
canvi en el model educatiu havia de servir per fidelitzar a les famílies de la zona i, a 
més, el claustre d’aquesta escola s’ha implicat enormement en el barri, en el projecte 
de Zona Nord i en els projectes d’entorn.

Aquesta decisió del Departament d’Ensenyament afavoreix la fugida dels nens i 
nenes del barri cap a escoles concertades i cap a altres zones. A més, hi ha un greu-
ge comparatiu perquè durant el curs 2017-18 s’han mantingut línies obertes a la ma-
teixa zona amb 14 alumnes.

Aquest tipus de decisions fan palès que les campanyes publicitàries sobre les 
escoles públiques i l’aposta per l’escola del barri (com la campanya municipal de 
Sabadell «Estima l’escola del barri» d’abril de 2018) són això, simples campanyes 
publicitàries sense una política real i conseqüent en aquesta línia.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures ha pres el Departament d’Ensenyament per garantir i respec-

tar el dret de les famílies a escollir i decidir a quina escola pública del municipi de 
Sabadell volen portar els infants durant el curs 2018-2019?

Palau del Parlament, 13 de juny de 2018
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’oferta de places de 
P3 a Sabadell prevista per al curs 2018-2019
314-01651/12

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP CS

Reg. 5096 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament
Laura Vílchez Sánchez, diputada 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.

L’escola Sant Julià ha apostat per una projecte innovador per tal que els nens i 
nenes de la zona Nord de Sabadell puguin accedir a aquest tipus de metodologia in-
novadora al si de l’escola pública. Malgrat això, el Departament d’Ensenyament ha 
decidit tancar una línia de P3 dificultant que les famílies puguin apostar per l’esco-
la pública del seu barri i triar el model educatiu que desitgin pels seus fills. Aquest 
canvi en el model educatiu havia de servir per fidelitzar a les famílies de la zona i, a 
més, el claustre d’aquesta escola s’ha implicat enormement en el barri, en el projecte 
de Zona Nord i en els projectes d’entorn.

Aquesta decisió del Departament d’Ensenyament afavoreix la fugida dels nens i 
nenes del barri cap a escoles concertades i cap a altres zones. A més, hi ha un greu-
ge comparatiu perquè durant el curs 2017-18 s’han mantingut línies obertes a la ma-
teixa zona amb 14 alumnes.

Aquest tipus de decisions fan palès que les campanyes publicitàries sobre les 
escoles públiques i l’aposta per l’escola del barri (com la campanya municipal de 
Sabadell «Estima l’escola del barri» d’abril de 2018) són això, simples campanyes 
publicitàries sense una política real i conseqüent en aquesta línia.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és l’oferta total de places de P3 al municipi de Sabadell previstes per al 

curs 2018-2019 i quina és la seva distribució per districte?

Palau del Parlament, 13 de juny de 2018
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades perquè els fills de famílies amb pocs recursos puguin 
accedir als projectes educatius innovadors de les escoles públiques 
de Sabadell (Vallès Occidental) el curs 2018-2019
314-01652/12

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP CS

Reg. 5097 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament
Laura Vílchez Sánchez, diputada 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.

L’escola Sant Julià ha apostat per una projecte innovador per tal que els nens i 
nenes de la zona Nord de Sabadell puguin accedir a aquest tipus de metodologia in-
novadora al si de l’escola pública. Malgrat això, el Departament d’Ensenyament ha 
decidit tancar una línia de P3 dificultant que les famílies puguin apostar per l’esco-
la pública del seu barri i triar el model educatiu que desitgin pels seus fills. Aquest 
canvi en el model educatiu havia de servir per fidelitzar a les famílies de la zona i, a 
més, el claustre d’aquesta escola s’ha implicat enormement en el barri, en el projecte 
de Zona Nord i en els projectes d’entorn.

Aquesta decisió del Departament d’Ensenyament afavoreix la fugida dels nens i 
nenes del barri cap a escoles concertades i cap a altres zones. A més, hi ha un greu-
ge comparatiu perquè durant el curs 2017-18 s’han mantingut línies obertes a la ma-
teixa zona amb 14 alumnes.

Aquest tipus de decisions fan palès que les campanyes publicitàries sobre les 
escoles públiques i l’aposta per l’escola del barri (com la campanya municipal de 
Sabadell «Estima l’escola del barri» d’abril de 2018) són això, simples campanyes 
publicitàries sense una política real i conseqüent en aquesta línia.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures ha pres el Departament d’Ensenyament per garantir l’accés 

dels infants que pertanyen a famílies amb pocs recursos econòmics als projectes 
educatius innovadors de les escoles públiques del municipi de Sabadell durant el 
curs 2018-2019?

Palau del Parlament, 13 de juny de 2018
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per a defensar els mestres de l’Escola Sant Julià, de 
Sabadell (Vallès Occidental), i respectar-ne llurs trajectòries, tasca i 
dedicació
314-01653/12

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP CS

Reg. 5098 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament
Laura Vílchez Sánchez, diputada 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.

L’escola Sant Julià ha apostat per una projecte innovador per tal que els nens i 
nenes de la zona Nord de Sabadell puguin accedir a aquest tipus de metodologia in-
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novadora al si de l’escola pública. Malgrat això, el Departament d’Ensenyament ha 
decidit tancar una línia de P3 dificultant que les famílies puguin apostar per l’esco-
la pública del seu barri i triar el model educatiu que desitgin pels seus fills. Aquest 
canvi en el model educatiu havia de servir per fidelitzar a les famílies de la zona i, a 
més, el claustre d’aquesta escola s’ha implicat enormement en el barri, en el projecte 
de Zona Nord i en els projectes d’entorn.

Aquesta decisió del Departament d’Ensenyament afavoreix la fugida dels nens i 
nenes del barri cap a escoles concertades i cap a altres zones. A més, hi ha un greu-
ge comparatiu perquè durant el curs 2017-18 s’han mantingut línies obertes a la ma-
teixa zona amb 14 alumnes.

Aquest tipus de decisions fan palès que les campanyes publicitàries sobre les 
escoles públiques i l’aposta per l’escola del barri (com la campanya municipal de 
Sabadell «Estima l’escola del barri» d’abril de 2018) són això, simples campanyes 
publicitàries sense una política real i conseqüent en aquesta línia.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures ha pres el Departament d’Ensenyament per a defensar el col-

lectiu de mestres de l’escola Sant Julià del municipi de Sabadell i per respectar la 
seva trajectòria, tasca i dedicació?

Palau del Parlament, 13 de juny de 2018
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a allotjar adequadament els menors estrangers no 
acompanyats
314-01654/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 5120 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

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

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

Els mitjans de comunicació han alertat aquesta setmana que almenys una dese-
na de menors immigrants sense cap acompanyant fa dues nits que dormen a la sala 
d’espera de la Fiscalia de Menors a la Ciutat de la Justícia per falta d’espais als cen-
tres de menors.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures concretes té previst el Govern portar a terme per proveir un 

allotjament adequat als menors estrangers no acompanyats?

Palau del Parlament, 14 de juny de 2018
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a allotjar els menors estrangers no acompanyats que 
dormen a la sala d’espera de la Fiscalia de Menors de la Ciutat de la 
Justícia de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat
314-01655/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 5121 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

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

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

Els mitjans de comunicació han alertat aquesta setmana que almenys una dese-
na de menors immigrants sense cap acompanyant fa dues nits que dormen a la sala 
d’espera de la Fiscalia de Menors a la Ciutat de la Justícia per falta d’espais als cen-
tres de menors.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures concretes té previst el Govern portar a terme per proveir un 

allotjament adequat als menors estrangers no acompanyats que estan actualment 
dormint a la sala d’espera de la Fiscalia de Menors de la Ciutat de la Justícia?

Palau del Parlament, 14 de juny de 2018
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos 
previstos per a incrementar les places residencials per als menors 
estrangers no acompanyats
314-01656/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 5122 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

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

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

Els mitjans de comunicació han alertat aquesta setmana que almenys una dese-
na de menors immigrants sense cap acompanyant fa dues nits que dormen a la sala 
d’espera de la Fiscalia de Menors a la Ciutat de la Justícia per falta d’espais als cen-
tres de menors.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins recursos econòmics té previst destinar el Govern per augmentar les pla-

ces residencials als menors estrangers no acompanyats i garantir a aquests menors 
un allotjament adequat?

Palau del Parlament, 14 de juny de 2018
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
menors estrangers no acompanyats
314-01657/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 5123 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

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

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

Els mitjans de comunicació han alertat aquesta setmana que almenys una dese-
na de menors immigrants sense cap acompanyant fa dues nits que dormen a la sala 
d’espera de la Fiscalia de Menors a la Ciutat de la Justícia per falta d’espais als cen-
tres de menors.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants menors no acompanyats hi ha a Catalunya actualment? Quantes pla-

ces residencials hi ha actualment a Catalunya destinades als menors estrangers no 
acompanyats?

Palau del Parlament, 14 de juny de 2018
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
menors estrangers no acompanyats que dormen al carrer
314-01658/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 5124 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

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

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

Els mitjans de comunicació han alertat aquesta setmana que almenys una dese-
na de menors immigrants sense cap acompanyant fa dues nits que dormen a la sala 
d’espera de la Fiscalia de Menors a la Ciutat de la Justícia per falta d’espais als cen-
tres de menors.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants menors estrangers no acompanyats estan dormint actualment al carrer? 

Quins mecanismes d’acompanyament porta a terme el Govern amb aquests menors?

Palau del Parlament, 14 de juny de 2018
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
menors estrangers no acompanyats en llista d’espera per a una plaça 
residencial
314-01659/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 5125 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

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

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

Els mitjans de comunicació han alertat aquesta setmana que almenys una dese-
na de menors immigrants sense cap acompanyant fa dues nits que dormen a la sala 
d’espera de la Fiscalia de Menors a la Ciutat de la Justícia per falta d’espais als cen-
tres de menors.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants menors estrangers no acompanyats estan en llista d’espera d’una pla-

ça residencial? Quina solució se’ls hi dona durant aquesta espera? On es deriven 
aquests menors que es troben a l’espera d’una plaça residencial?

Palau del Parlament, 14 de juny de 2018
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les condicions 
en què es troben els menors estrangers no acompanyats en llista 
d’espera per a una plaça residencial
314-01660/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 5126 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

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

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

Els mitjans de comunicació han alertat aquesta setmana que almenys una dese-
na de menors immigrants sense cap acompanyant fa dues nits que dormen a la sala 
d’espera de la Fiscalia de Menors a la Ciutat de la Justícia per falta d’espais als cen-
tres de menors.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En quines condicions es troben els menors estrangers no acompanyats que es-

tan a l’espera d’una plaça residencial? Aquests menors estan atesos amb les mateixes 
condicions i criteris que la resta d’infants tutelats per la Generalitat?

Palau del Parlament, 14 de juny de 2018
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment 
dels drets dels menors estrangers no acompanyats que dormen a la 
sala d’espera de la Fiscalia de Menors de la Ciutat de la Justícia de 
Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat
314-01661/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 5127 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

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

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

Els mitjans de comunicació han alertat aquesta setmana que almenys una dese-
na de menors immigrants sense cap acompanyant fa dues nits que dormen a la sala 
d’espera de la Fiscalia de Menors a la Ciutat de la Justícia per falta d’espais als cen-
tres de menors.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Creu el Govern que els infants estrangers no acompanyats que dormen a la 

sala d’espera de la Fiscalia de Menors a la Ciutat de la Justícia tenen els seus drets 
garantits?

Palau del Parlament, 14 de juny de 2018
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicació del 
sous del personal executiu de l’Institut Català de Finances al portal 
de la transparència
314-01662/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 5141 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

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

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

L’Institut Català de Finances (ICF) és una entitat financera pública, fundada 
l’any 1985, propietat de la Generalitat de Catalunya. La missió de l’ICF és impulsar 
i facilitar l’accés al finançament al teixit empresarial de Catalunya, per tal de con-
tribuir al creixement de l’economia catalana, actuant com a complement del sector 
financer privat.

L’Entitat ofereix a les empreses diversos productes i serveis vinculats al finança-
ment empresarial, centrats en l’activitat de préstecs i avals i en l’activitat de capital 
risc.

L’ICF és membre de l’European Association of Public Banks (EAPB), que agru-
pa bona part dels bancs i entitats financeres públiques que operen arreu d’Europa.

El màxim òrgan col·legiat de govern de l’ICF (Consell d’Administració). Està 
integrada pel president o presidenta, el conseller delegat o consellera delegada i 
un nombre de vocals entre 5 i 9. El nombre de vocals independents és majoritari 
d’acord amb la normativa d’entitats de crèdit.

http://www.icf.cat/ca/productes-financers/
http://www.icf.cat/ca/productes-financers/
http://www.icf.cat/ca/productes-financers/
http://www.icf.cat/ca/productes-financers/
http://www.eapb.eu/page?pge=index&page=home&are=9&mi=4
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Publica la Generalitat en el seu portal de transparència els sous del personal 

executiu del Institut Català de Finances?

Palau del Parlament, 14 de juny de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el salari del 
conseller delegat de l’Institut Català de Finances
314-01663/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 5142 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

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

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el salari exacte del conseller delegat de l’Institut Català de Finances?

Palau del Parlament, 14 de juny de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el salari dels 
membres executius de la Junta de Govern de l’Institut Català de 
Finances
314-01664/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 5143 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

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

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el salari exacte dels membres executius de la Junta de Govern de l’Ins-

titut Català de Finances?

Palau del Parlament, 14 de juny de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP



BOPC 107
22 de juny de 2018

3.25.15. Preguntes per escrit 71 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tipus de 
remuneració dels membres independents de la Junta de Govern de 
l’Institut Català de Finances
314-01665/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 5144 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

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

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin tipus de remuneració exacte (salari, dietes....) tenen els membres indepen-

dents de la Junta de Govern de l’Institut Català de Finances?

Palau del Parlament, 14 de juny de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les retribucions 
variables que poden haver rebut els membres de la Junta de Govern 
de l’Institut Català de Finances
314-01666/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 5145 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

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

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Han rebut els darrers 3 anys els membres de la Junta de Govern de l’Institut 

Català de Finances retribucions variables? En cas afirmatiu quines han estat les 
quantitat exactes i els criteris per assignar-les?

Palau del Parlament, 14 de juny de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el sou del personal 
d’alta direcció de l’Institut Català de Finances
314-01667/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 5146 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

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

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
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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: 
– Quin és el sou exacte del personal d’alta direcció de l’Institut Català de Finances?

Palau del Parlament, 14 de juny de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les retribucions 
variables que pot haver rebut el personal d’alta direcció de l’Institut 
Català de Finances els darrers tres anys
314-01668/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 5147 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

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

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Ha rebut el personal d’alta direcció de l’Institut Català de Finances en els dar-

rer 3 anys alguna retribució variable? En cas afirmatiu quines han estat les quantitats 
exactes i els criteris per assignar-les?

Palau del Parlament, 14 de juny de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicitat de les 
actes de les reunions de la Comissió de Nomenaments i Retribucions 
de l’Institut Català de Finances
314-01669/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 5148 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

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

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Són publiques les actes de les reunions de la Comissió de Nomenaments i Re-

tribucions de l’Institut Català de Finances?

Palau del Parlament, 14 de juny de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicitat al web 
de l’Institut Català de Finances de les retribucions del conseller 
delegat, dels membres executius de la Junta de Govern i del personal 
d’alta direcció d’aquest ens
314-01670/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 5149 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

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

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Pensa fer pública, l’Institut Català de Finances en la seva pàgina web, la infor-

mació de les retribucions del conseller delegat, dels membres executius de la Junta 
de Govern i del personal d’alta direcció?

Palau del Parlament, 14 de juny de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicitat de les 
actes de la Comissió de Nomenaments i Retribucions de l’Institut 
Català de Finances
314-01671/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 5150 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

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

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Pensa fer públiques les actes de la Comissió de Nomenaments i Retribucions 

de l’Institut Català de Finances?

Palau del Parlament, 14 de juny de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones de l’Institut Català de Finances que reben un salari superior 
a 120.000 euros
314-01672/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 5151 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

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

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
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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: 
– Existeix alguna persona de l’Institut Català de Finances que rebi un salari su-

perior a 120.000 euros?

Palau del Parlament, 14 de juny de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses 
finançades per l’Institut Català de Finances el 2017
314-01673/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 5152 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

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

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

L’Institut Català de Finances (ICF) va presentar passat 7 de maig els resultats de 
la seva activitat durant el 2017.

El 2017, el Grup ICF ha finançat 1.195 empreses per un import de 643,8 milions 
d’euros, a través de 1.916 operacions de préstec i/o aval. El 96% de les empreses fi-
nançades han estat pimes i emprenedors. A través de tot aquest volum de finança-
ment, el Grup ICF ha contribuït a crear i/o mantenir 73.662 llocs de treball.

L’entitat financera pública catalana explica en la seva pàgina web ha finançat 
operacions per un import més elevat que l’any anterior (+13%), per bé que el nombre 
d’operacions ha estat inferior (-12%), en un entorn de creixement i reactivació del 
crèdit gràcies a la política expansiva del BCE que ha facilitat una liquiditat abundant 
al sector financer privat.

Pel que fa a la distribució territorial, Barcelona i la seva àrea d’influència con-
centren el gruix més important pel que fa al volum d’inversió (530,2 M€). Girona 
(44,6 M€), la Catalunya Central (22,5 M€), Tarragona (14,9 M€) i Lleida (12,3 M€).

Pel que fa a l’activitat en capital risc, el 2017 l’ICF ha compromès 22,4 milions 
d’euros en fons de capital risc que inverteixen en empreses catalanes de nova creació 
i/o pimes en creixement, un 10% més que l’exercici anterior.

Actualment, l’ICF participa en 31 instruments de capital risc, en què hi ha com-
promès un volum global de 157 milions d’euros, que han contribuït a mobilitzar 
1.400 milions d’euros d’altres inversors, registrant un efecte multiplicador de 8,9.

L’entitat també gestiona dos fons propis: Capital Expansió i Capital MAB. Du-
rant l’any 2017, ha invertit mitjançant aquests fons en 4 empreses per un import total 
de 3,6 milions d’euros.

A més, l’ICF disposa d’una línia de coinversió amb inversors privats per a em-
preses de nova creació (start-up), mitjançant préstecs participatius. El 2017, a través 
d’aquesta línia, l’entitat ha finançat 16 start-up per un import global de 2,5 milions 
d’euros.

L’entitat va enregistrar un coeficient de solvència del 38,3%, una ràtio de mora 
del 9,5% i una ràtio de cobertura del 97,7%, percentatges que milloren els assolits 
l’any anterior.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

http://www.icf.cat/ca/sala-de-premsa/LICF-inverteix-25-milions-deuros-en-16-start-ups-catalanes-lany-2017
http://www.icf.cat/ca/sala-de-premsa/LICF-inverteix-25-milions-deuros-en-16-start-ups-catalanes-lany-2017
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– Quines són les 1.195 empreses que han estat finançades per l’Institut Català de 
Finances l’any 2017?

Palau del Parlament, 14 de juny de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses que 
han rebut el major finançament de l’Institut Català de Finances els 
darrers cinc anys
314-01674/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 5153 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

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

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els noms de les 25 empreses que han rebut el major finançament 

l’any 2017 per part de l’Institut Català de Finances? I els darrers 5 anys?

Palau del Parlament, 14 de juny de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els fons de capital 
de risc que han rebut 22,4 milions d’euros de l’Institut Català de 
Finances el 2017
314-01675/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 5154 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

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

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els fons de capital risc que han rebut 22,4 M d’euros de l’Institut 

Català de Finances l’any 2017?

Palau del Parlament, 14 de juny de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els trenta-un 
instruments de capital risc que tenen compromesos 157 milions 
d’euros de l’Institut Català de Finances
314-01676/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 5155 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

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

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els 31 instruments de capital risc que tenen compromès 157 M€ de 

l’Institut Català de Finances?

Palau del Parlament, 14 de juny de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les quatre empreses 
que han rebut fons propis de Capital Expansió i Capital MAB per un 
import de 3,6 milions d’euros
314-01677/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 5156 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

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

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines són les 4 empreses que per un import de 3,6 M€ han rebut fonts propis 

de Capital Expansió i Capital MAB?

Palau del Parlament, 14 de juny de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les disset empreses 
que han rebut préstecs participatius de l’Institut Català de Finances 
el 2017
314-01678/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 5157 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

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

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
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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: 
– Quines són les 17 empreses que el 2017 han rebut préstecs participatius de 

l’Institut Català de Finances?

Palau del Parlament, 14 de juny de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses que 
no han pogut fer front als compromisos amb l’Institut Català de 
Finances en els darrers cinc anys
314-01679/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 5158 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

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

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– L’Institut Català de Finances va registrar un mora del 9,5% el 2017, quines em-

preses no han pogut fer front als seus compromisos? I en els darrers 5 anys quines 
han estat aquestes empreses?

Palau del Parlament, 14 de juny de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicitat al web 
de l’Institut Català de Finances de les empreses que ha finançat els 
darrers cinc anys
314-01680/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 5159 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

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

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Pensa fer públic l’Institut Català de Finances a la seva pàgina web les empreses 

que ha finançat l’any 2017? I les dels darrers 5 anys?

Palau del Parlament, 14 de juny de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera 
per a una plaça residencial pública o concertada de llarga estada 
o permanent per a persones amb discapacitat física menors de 
seixanta-cinc anys
314-01681/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 5183 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a les places residencials públiques o concertades de llarga estada o 

permanent per a persones amb discapacitat física menors de 65 anys: 
– Quines són les llistes d’espera existents per a aquestes places?

Palau del Parlament, 15 de juny de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i lloc  
de les places residencials públiques o concertades de llarga estada 
o permanent per a persones amb discapacitat física menors de 
seixanta-cinc anys
314-01682/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 5184 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a les places residencials públiques o concertades de llarga estada o 

permanent per a persones amb discapacitat física menors de 65 anys: 
– Quin és el nombre de places residencials públiques o concertades de llarga es-

tada o permanent per a persones amb discapacitat física menors de 65 anys i quina 
és la seva localització al territori?

Palau del Parlament, 15 de juny de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’entitat Euskal 
Etxea
314-01683/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 5190 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat 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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat sobre les activitats dutes 

a terme a la ciutat de Barcelona per l’entitat Euskal Etxea?
– Quins ajuts ha rebut l’esmentada entitats des de 2016 fins a 2018, desglossant 

per anys, quantia, mètode d’atorgament i objecte del mateix?
– Com valora la col·laboració de l’Institut Català de les Empreses Culturals de la 

generalitat de Catalunya en les accions de l’entitat Euskal Etxea?

Palau del Parlament, 15 de juny de 2018
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la politització de 
l’escola pública
314-01684/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 5233 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament
Sonia Sierra Infante, diputada 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.

A l’interior del pati de l’escola pública Cassià Costal (Girona) es poden veure una 
sèrie de llaços grocs.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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– Quin és el capteniment del Departament d’Ensenyament envers aquesta poli-
tització de l’escola pública?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la neutralitat política 
dels centres públics d’educació
314-01685/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 5234 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament
Sonia Sierra Infante, diputada 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.

A l’interior del pati de l’escola pública Cassià Costal (Girona) es poden veure una 
sèrie de llaços grocs.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Departament d’Ensenyament envers la neutralitat 

política dels centres públics d’educació de Catalunya?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat de 
considerar adoctrinament el fet que una escola pública mostri un 
posicionament polític
314-01686/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 5235 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament
Sonia Sierra Infante, diputada 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.

A l’interior del pati de l’escola pública Cassià Costal (Girona) es poden veure una 
sèrie de llaços grocs.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Considera el Departament d’Ensenyament que posicionar-se tan clarament da-

vant d’una posició política que no totes les famílies comparteixen pot ser considerat 
adoctrinament?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de la 
neutralitat política de l’Escola Cassià Costal, de Girona
314-01687/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 5236 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament
Sonia Sierra Infante, diputada 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.
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A l’interior del pati de l’escola pública Cassià Costal (Girona) es poden veure una 
sèrie de llaços grocs.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures ha pres el Departament d’Ensenyament per tal de garantir la 

neutralitat política de l’escola Cassià Costal de Girona?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
resoldre els problemes dels pensionistes de Veneçuela residents a 
Catalunya
314-01688/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 5237 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament
Susana Beltrán García, diputada 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.

En la legislatura passada es va aprovar la moció 153/X, sobre acció exterior, on 
es demanava dur a terme i les mesures necessàries, perquè, mentre persisteixi l’im-
pagament de les pensions als pensionistes de Veneçuela que resideixin a Catalunya, 
el Govern determini a quins serveis i sistemes d’ajuts socials poden acceder aquests 
afectats.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures el Govern ha dut a terme o realitzarà en els pròxims mesos 

per tal de donar resposta a la problemàtica que estan vivint els pensionistes de Ve-
neçuela residents a Catalunya?

Palau del Parlament, 14 de juny de 2018
Susana Beltrán García, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents 
dels Mossos d’Esquadra a qui s’ha obert alguna diligència per llurs 
actuacions durant l’octubre del 2017
314-01689/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CS

Reg. 5238 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament
Matías Alonso Ruiz, diputat, Jean Castel Sucarrat, diputat del Grup Parlamenta-

ri de Ciutadans, 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.

Arran de les actuacions de la Policia de la Generalitat - Cos de Mossos d’Es-
quadra en els esdeveniments produïts al llarg del mes d’octubre de 2017, diferents 
 Jutjats de Catalunya han incoat procediments de diversa índole que afecten a un 
nombre important d’agents del CME, molts dels quals sense responsabilitats direc-
tes de comandament.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el nombre d’agents del CME als qui se’ls ha incoat qualsevol tipus de 

diligència per part de qualsevol tribunal en relació a les actuacions del CME del mes 
d’octubre de 2017?

Palau del Parlament, 14 de juny de 2018
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, diputats GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents 
dels Mossos d’Esquadra investigats per llurs actuacions durant 
l’octubre del 2017
314-01690/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CS

Reg. 5239 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament
Matías Alonso Ruiz, diputat, Jean Castel Sucarrat, diputat del Grup Parlamenta-

ri de Ciutadans, 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.

Arran de les actuacions de la Policia de la Generalitat - Cos de Mossos d’Es-
quadra en els esdeveniments produïts al llarg del mes d’octubre de 2017, diferents 
 Jutjats de Catalunya han incoat procediments de diversa índole que afecten a un 
nombre important d’agents del CME, molts dels quals sense responsabilitats direc-
tes de comandament.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el nombre total d’agents que estan investigats per part de qualsevol tri-

bunal en relació a les actuacions del CME en els esdeveniments del mes d’octubre 
de 2017?

Palau del Parlament, 14 de juny de 2018
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, diputats GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents 
dels Mossos d’Esquadra investigats per llurs actuacions durant 
l’octubre del 2017, amb indicació de categoria professional, regió 
policial i unitat de destinació
314-01691/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CS

Reg. 5240 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament
Matías Alonso Ruiz, diputat, Jean Castel Sucarrat, diputat del Grup Parlamenta-

ri de Ciutadans, 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.

Arran de les actuacions de la Policia de la Generalitat - Cos de Mossos d’Es-
quadra en els esdeveniments produïts al llarg del mes d’octubre de 2017, diferents 
 Jutjats de Catalunya han incoat procediments de diversa índole que afecten a un 
nombre important d’agents del CME, molts dels quals sense responsabilitats direc-
tes de comandament.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el nombre d’agents que estan investigats per part de qualsevol tribu-

nal en relació a les actuacions del CME en els esdeveniments del mes d’octubre de 
2017, amb indicació expressa de les corresponents categories professionals, regions 
policials i unitats a les quals perta-nyen?

Palau del Parlament, 14 de juny de 2018
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, diputats GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents 
dels Mossos d’Esquadra investigats per un suposat il·lícit penal arran 
de llurs actuacions durant l’octubre del 2017
314-01692/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CS

Reg. 5241 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament
Matías Alonso Ruiz, diputat, Jean Castel Sucarrat, diputat del Grup Parlamenta-

ri de Ciutadans, 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.

Arran de les actuacions de la Policia de la Generalitat - Cos de Mossos d’Es-
quadra en els esdeveniments produïts al llarg del mes d’octubre de 2017, diferents 
 Jutjats de Catalunya han incoat procediments de diversa índole que afecten a un 
nombre important d’agents del CME, molts dels quals sense responsabilitats direc-
tes de comandament.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
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– Quin és el nombre d’agents que estan investigats per un suposat il·lícit penal per 
part de qualsevol tribunal en relació a les actuacions del CME en els esdeveniments 
del mes d’octubre de 2017?

Palau del Parlament, 14 de juny de 2018
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, diputats GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents 
dels Mossos d’Esquadra a qui s’ha imputat alguna responsabilitat 
civil per llurs actuacions durant l’octubre del 2017
314-01693/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CS

Reg. 5242 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament
Matías Alonso Ruiz, diputat, Jean Castel Sucarrat, diputat del Grup Parlamenta-

ri de Ciutadans, 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.

Arran de les actuacions de la Policia de la Generalitat - Cos de Mossos d’Es-
quadra en els esdeveniments produïts al llarg del mes d’octubre de 2017, diferents 
 Jutjats de Catalunya han incoat procediments de diversa índole que afecten a un 
nombre important d’agents del CME, molts dels quals sense responsabilitats direc-
tes de comandament.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el nombre d’agents als qui se’ls ha imputat qualsevol mena de res-

ponsabilitat civil en relació a les actuacions del CME en els esdeveniments del mes 
d’octubre de 2017?

Palau del Parlament, 14 de juny de 2018
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, diputats GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
requeriments judicials rebuts pel Departament d’Interior i la Direcció 
General de la Policia en què s’està investigant l’actuació del Cos de 
Mossos d’Esquadra durant l’octubre del 2017
314-01694/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CS

Reg. 5243 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament
Matías Alonso Ruiz, diputat, Jean Castel Sucarrat, diputat del Grup Parlamenta-

ri de Ciutadans, 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.

Arran de les actuacions de la Policia de la Generalitat - Cos de Mossos d’Es-
quadra en els esdeveniments produïts al llarg del mes d’octubre de 2017, diferents 
 Jutjats de Catalunya han incoat procediments de diversa índole que afecten a un 
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nombre important d’agents del CME, molts dels quals sense responsabilitats direc-
tes de comandament.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el nombre de requeriments judicials rebuts per part de la Conselleria 

d’Interior i/o la Direcció General de la Policia en què s’està investigant l’actuació 
d’agents del CME, tinguin o no responsabilitat de comandament, en relació a les 
 actuacions del CME en els esdeveni-ments del mes d’octubre de 2017?

Palau del Parlament, 14 de juny de 2018
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, diputats GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la implicació del 
Departament d’Interior i de l’Administració de la Generalitat per a 
donar suport jurídic als agents dels Mossos d’Esquadra investigats 
per llurs actuacions durant l’octubre del 2017
314-01695/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CS

Reg. 5244 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament
Matías Alonso Ruiz, diputat, Jean Castel Sucarrat, diputat del Grup Parlamenta-

ri de Ciutadans, 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.

Arran de les actuacions de la Policia de la Generalitat - Cos de Mossos d’Es-
quadra en els esdeveniments produïts al llarg del mes d’octubre de 2017, diferents 
 Jutjats de Catalunya han incoat procediments de diversa índole que afecten a un 
nombre important d’agents del CME, molts dels quals sense responsabilitats direc-
tes de comandament.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la implicació de la Conselleria d’Interior i/o de l’Administració de 

la Generalitat de Catalunya per tal de donar el corresponent suport jurídic a tots i 
cadascun dels agents que puguin estar afectats per les investigacions judicials en 
relació a les actuacions del CME en els esdeveniments del mes d’octubre de 2017?

Palau del Parlament, 14 de juny de 2018
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, diputats GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la capacitat dels 
serveis jurídics del Departament d’Interior i de l’Administració de 
la Generalitat per a donar suport jurídic als agents dels Mossos 
d’Esquadra investigats per llurs actuacions durant l’octubre del 2017
314-01696/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CS

Reg. 5245 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament
Matías Alonso Ruiz, diputat, Jean Castel Sucarrat, diputat del Grup Parlamenta-

ri de Ciutadans, 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.

Arran de les actuacions de la Policia de la Generalitat - Cos de Mossos d’Es-
quadra en els esdeveniments produïts al llarg del mes d’octubre de 2017, diferents 
 Jutjats de Catalunya han incoat procediments de diversa ín-dole que afecten a un 
nombre important d’agents del CME, molts dels quals sense responsabilitats direc-
tes de comandament.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Considera suficient la capacitat dels serveis de suport jurídic del Departament 

d’Interior i/o de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per tal de proporci-
onar un suport jurídic adient a tots i cadascun dels agents que puguin estar afectats 
per les investigacions judicials en relació a les actuacions del CME en els esdeveni-
ments del mes d’octubre de 2017?

Palau del Parlament, 14 de juny de 2018
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, diputats GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat 
d’ampliar els recursos jurídics per a donar suport jurídic als agents 
dels Mossos d’Esquadra investigats per llurs actuacions durant 
l’octubre del 2017
314-01697/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CS

Reg. 5246 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament
Matías Alonso Ruiz, diputat, Jean Castel Sucarrat, diputat del Grup Parlamenta-

ri de Ciutadans, 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.

Arran de les actuacions de la Policia de la Generalitat - Cos de Mossos d’Es-
quadra en els esdeveniments produïts al llarg del mes d’octubre de 2017, diferents 
 Jutjats de Catalunya han incoat procediments de diversa índole que afecten a un 
nombre important d’agents del CME, molts dels quals sense responsabilitats direc-
tes de comandament.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Ha valorat la Conselleria d’Interior, el Departament d’Interior i/o l’Adminis-

tració de la Generalitat la possibilitat d’ampliar els recursos jurídics amb la contrac-
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tació de serveis aliens a l’Administració per tal de garantir la qualitat i l’efectivitat 
del suport jurídic que puguin necessitar tots i cadascun dels agents que puguin estar 
afectats per les investigacions judicials en relació a les actuacions del CME en els 
esdeveniments del mes d’octubre de 2017?

Palau del Parlament, 14 de juny de 2018
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, diputats GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el càlcul del cost 
en hores de dedicació i dels salaris dels serveis jurídics de la 
Generalitat pel suport jurídic als agents del Mossos d’Esquadra 
investigats per llurs actuacions durant l’octubre del 2017
314-01698/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CS

Reg. 5247 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament
Matías Alonso Ruiz, diputat, Jean Castel Sucarrat, diputat del Grup Parlamenta-

ri de Ciutadans, 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.

Arran de les actuacions de la Policia de la Generalitat - Cos de Mossos d’Es-
quadra en els esdeveniments produïts al llarg del mes d’octubre de 2017, diferents 
 Jutjats de Catalunya han incoat procediments de diversa índole que afecten a un 
nombre important d’agents del CME, molts dels quals sense responsabilitats direc-
tes de comandament.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– S’ha fet el càlcul del cost en hores de dedicació i dels salaris corresponents per 

part dels serveis jurídics de la Generalitat de Catalunya en relació al suport jurídic 
que puguin necessitar tots i cadascun dels agents que puguin estar afectats per les 
investigacions judicials en relació a les actuacions del CME en els esdeveniments 
del mes d’octubre de 2017?

Palau del Parlament, 14 de juny de 2018
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, diputats GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el càlcul del cost 
de la contractació de serveis jurídics aliens a la Generalitat pel 
suport jurídic als agents dels Mossos d’Esquadra investigats per llurs 
actuacions durant l’octubre del 2017
314-01699/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CS

Reg. 5248 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament
Matías Alonso Ruiz, diputat, Jean Castel Sucarrat, diputat del Grup Parlamenta-

ri de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
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del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

Arran de les actuacions de la Policia de la Generalitat - Cos de Mossos d’Es-
quadra en els esdeveniments produïts al llarg del mes d’octubre de 2017, diferents 
 Jutjats de Catalunya han incoat procediments de diversa índole que afecten a un 
nombre important d’agents del CME, molts dels quals sense responsabilitats direc-
tes de comandament.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– S’ha fet, si escau, el càlcul del cost dels serveis jurídics que hagi contractat o 

hagi de contractar el Govern de la Generalitat de Catalunya per tal de garantir la 
qualitat i l’efectivitat del suport jurídic que puguin necessitar tots i cadascun dels 
agents que estan afectats per les investigacions judicials en relació a les actuacions 
del CME en els esdeveniments del mes d’octubre de 2017?

Palau del Parlament, 14 de juny de 2018
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, diputats GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per a verificar la piulada d’una usuària de les xarxes 
socials del 12 de juny de 2018
314-01700/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 5249 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament
Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 

que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

El 12 de juny de 2018, a les 15: 58, una usuària de Twitter que diu ser Maria Rosa 
Comellas (@Rosa_Comellas) va publicar una piulada amb el següent text: 

«Dels 20 agressors de Canet de Mar, 14 són regidors i militants de Ciudadanos, 
VOX i Falange. Segons identificació de Mossos».

Donat que en les 24 hores següents a la publicació d’aquesta piulada s’ha produït 
un nombre prou important de reproduccions o repiulades a la xarxa social Twitter, 
sense que consti cap mena de desmentit per part del Cos de Mossos d’Esquadra o 
del Govern de la Generalitat.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Per part de la Conselleria d’Interior, quines mesures s’han pres per esbrinar si 

hi ha cap mena de versemblança en aquesta piulada que cita fonts del CME?

Palau del Parlament, 14 de juny de 2018
Matías Alonso Ruiz, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la política de 
comunicació i de seguiment de les xarxes socials del Cos de Mossos 
d’Esquadra i el Departament d’Interior
314-01701/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 5250 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament
Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 

que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

El 12 de juny de 2018, a les 15: 58, una usuària de Twitter que diu ser Maria Rosa 
Comellas (@Rosa_Comellas) va publicar una piulada amb el següent text: 

«Dels 20 agressors de Canet de Mar, 14 són regidors i militants de Ciudadanos, 
VOX i Falange. Segons identificació de Mossos».

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la política de comunicació en les xarxes socials que posa en pràcti-

ca el CME i la Conselleria d’Interior en relació al seguiment i, si escau, desmentit 
d’informacions que d’entrada semblen inversemblants i poden tenir com a objectiu 
intoxicar l’opinió pública en detriment del prestigi del CME?

Palau del Parlament, 14 de juny de 2018
Matías Alonso Ruiz, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les qüestions que 
s’inclouen en una demanda d’identificació pels Mossos d’Esquadra
314-01702/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 5251 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament
Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 

que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

El 12 de juny de 2018, a les 15: 58, una usuària de Twitter que diu ser Maria Rosa 
Comellas (@Rosa_Comellas) va publicar una piulada amb el següent text: 

«Dels 20 agressors de Canet de Mar, 14 són regidors i militants de Ciudadanos, 
VOX i Falange. Segons identificació de Mossos».

Donat que en les 24 hores següents a la publicació d’aquesta piulada s’ha produït 
un nombre prou important de reproduccions o repiulades a la xarxa social Twitter, 
sense que consti cap mena de desmentit per part del Cos de Mossos d’Esquadra o 
del Govern de la Generalitat.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Creu el Govern de la Generalitat possible que qualsevol identificació que pugui 

fer qualsevol agent del CME inclogui qüestions com ara la possible afiliació políti-
ca o fins i tot la pertinença al principal partit polític de la Comunitat Autònoma de 
Catalunya?

Palau del Parlament, 14 de juny de 2018
Matías Alonso Ruiz, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes pel Cos de Mossos d’Esquadra per a desmentir el contingut 
d’una piulada que posi en qüestió la professionalitat dels seus agents
314-01703/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 5252 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament
Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 

que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

El 12 de juny de 2018, a les 15: 58, una usuària de Twitter que diu ser Maria Rosa 
Comellas (@Rosa_Comellas) va publicar una piulada amb el següent text: 

«Dels 20 agressors de Canet de Mar, 14 són regidors i militants de Ciudadanos, 
VOX i Falange. Segons identificació de Mossos».

Donat que en les 24 hores següents a la publicació d’aquesta piulada s’ha produït 
un nombre prou important de reproduccions o repiulades a la xarxa social Twitter, 
sense que consti cap mena de desmentit per part del Cos de Mossos d’Esquadra o 
del Govern de la Generalitat.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures pensa prendre el Cos de Mossos d’Esquadra per tal de des-

mentir de forma immediata i contundent el contingut de la piulada que posa en 
qüestió la professionalitat dels agents del CME?

Palau del Parlament, 14 de juny de 2018
Matías Alonso Ruiz, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els procediments 
oberts pel Síndic de Greuges amb relació a la conducta d’alguns 
professors de l’Institut El Palau, de Sant Andreu de la Barca (Baix 
Llobregat) envers alguns alumnes
314-01704/12

FORMULACIÓ: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP CS

Reg. 5253 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament
Carmen de Rivera i Pla, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
1. Quins procediments ha obert el Síndic de Greuges en relació a la conducta 

discriminatòria d’alguns professors de l’IES Palau de Sant Andreu de la Barca vers 
determinants alumnes, concretament d’aquells que són fills de Guàrdies Civils?

Palau del Parlament, 14 de juny de 2018
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs
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	314-01657/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors estrangers no acompanyats que dormen al carrer
	314-01658/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors estrangers no acompanyats en llista d’espera per a una plaça residencial
	314-01659/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les condicions en què es troben els menors estrangers no acompanyats en llista d’espera per a una plaça residencial
	314-01660/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment dels drets dels menors estrangers no acompanyats que dormen a la sala d’espera de la Fiscalia de Menors de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat
	314-01661/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicació del sous del personal executiu de l’Institut Català de Finances al portal de la transparència
	314-01662/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el salari del conseller delegat de l’Institut Català de Finances
	314-01663/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el salari dels membres executius de la Junta de Govern de l’Institut Català de Finances
	314-01664/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tipus de remuneració dels membres independents de la Junta de Govern de l’Institut Català de Finances
	314-01665/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les retribucions variables que poden haver rebut els membres de la Junta de Govern de l’Institut Català de Finances
	314-01666/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el sou del personal d’alta direcció de l’Institut Català de Finances
	314-01667/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les retribucions variables que pot haver rebut el personal d’alta direcció de l’Institut Català de Finances els darrers tres anys
	314-01668/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicitat de les actes de les reunions de la Comissió de Nomenaments i Retribucions de l’Institut Català de Finances
	314-01669/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicitat al web de l’Institut Català de Finances de les retribucions del conseller delegat, dels membres executius de la Junta de Govern i del personal d’alta direcció d’aquest ens
	314-01670/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicitat de les actes de la Comissió de Nomenaments i Retribucions de l’Institut Català de Finances
	314-01671/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones de l’Institut Català de Finances que reben un salari superior a 120.000 euros
	314-01672/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses finançades per l’Institut Català de Finances el 2017
	314-01673/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses que han rebut el major finançament de l’Institut Català de Finances els darrers cinc anys
	314-01674/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els fons de capital de risc que han rebut 22,4 milions d’euros de l’Institut Català de Finances el 2017
	314-01675/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els trenta-un instruments de capital risc que tenen compromesos 157 milions d’euros de l’Institut Català de Finances
	314-01676/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les quatre empreses que han rebut fons propis de Capital Expansió i Capital MAB per un import de 3,6 milions d’euros
	314-01677/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les disset empreses que han rebut préstecs participatius de l’Institut Català de Finances el 2017
	314-01678/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses que no han pogut fer front als compromisos amb l’Institut Català de Finances en els darrers cinc anys
	314-01679/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicitat al web de l’Institut Català de Finances de les empreses que ha finançat els darrers cinc anys
	314-01680/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a una plaça residencial pública o concertada de llarga estada o permanent per a persones amb discapacitat física menors de seixanta-cinc anys
	314-01681/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i lloc 
de les places residencials públiques o concertades de llarga estada o permanent per a persones amb discapacitat física menors de seixanta-cinc anys
	314-01682/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’entitat Euskal Etxea
	314-01683/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la politització de l’escola pública
	314-01684/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la neutralitat política dels centres públics d’educació
	314-01685/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat de considerar adoctrinament el fet que una escola pública mostri un posicionament polític
	314-01686/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de la neutralitat política de l’Escola Cassià Costal, de Girona
	314-01687/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a resoldre els problemes dels pensionistes de Veneçuela residents a Catalunya
	314-01688/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents dels Mossos d’Esquadra a qui s’ha obert alguna diligència per llurs actuacions durant l’octubre del 2017
	314-01689/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents dels Mossos d’Esquadra investigats per llurs actuacions durant l’octubre del 2017
	314-01690/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents dels Mossos d’Esquadra investigats per llurs actuacions durant l’octubre del 2017, amb indicació de categoria professional, regió policial i unitat de destinació
	314-01691/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents dels Mossos d’Esquadra investigats per un suposat il·lícit penal arran de llurs actuacions durant l’octubre del 2017
	314-01692/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents dels Mossos d’Esquadra a qui s’ha imputat alguna responsabilitat civil per llurs actuacions durant l’octubre del 2017
	314-01693/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de requeriments judicials rebuts pel Departament d’Interior i la Direcció General de la Policia en què s’està investigant l’actuació del Cos de Mossos d’Esquadra durant l’octubre del 2017
	314-01694/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la implicació del Departament d’Interior i de l’Administració de la Generalitat per a donar suport jurídic als agents dels Mossos d’Esquadra investigats per llurs actuacions durant l’octubre del 2017
	314-01695/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la capacitat dels serveis jurídics del Departament d’Interior i de l’Administració de la Generalitat per a donar suport jurídic als agents dels Mossos d’Esquadra investigats per llurs actuacions durant l’oct
	314-01696/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat d’ampliar els recursos jurídics per a donar suport jurídic als agents dels Mossos d’Esquadra investigats per llurs actuacions durant l’octubre del 2017
	314-01697/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el càlcul del cost en hores de dedicació i dels salaris dels serveis jurídics de la Generalitat pel suport jurídic als agents del Mossos d’Esquadra investigats per llurs actuacions durant l’octubre del 2017
	314-01698/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el càlcul del cost de la contractació de serveis jurídics aliens a la Generalitat pel suport jurídic als agents dels Mossos d’Esquadra investigats per llurs actuacions durant l’octubre del 2017
	314-01699/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a verificar la piulada d’una usuària de les xarxes socials del 12 de juny de 2018
	314-01700/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la política de comunicació i de seguiment de les xarxes socials del Cos de Mossos d’Esquadra i el Departament d’Interior
	314-01701/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les qüestions que s’inclouen en una demanda d’identificació pels Mossos d’Esquadra
	314-01702/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes pel Cos de Mossos d’Esquadra per a desmentir el contingut d’una piulada que posi en qüestió la professionalitat dels seus agents
	314-01703/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els procediments oberts pel Síndic de Greuges amb relació a la conducta d’alguns professors de l’Institut El Palau, de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat) envers alguns alumnes
	314-01704/12
	Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs






