BUTLLETÍ OFICIAL
DEL PARL AMENT DE CATALUNYA
XII legislatura · primer període · número 113 · divendres 29 de juny de 2018

TAU L A D E C O N T I N G U T
2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment
2.25. Preguntes al Govern
2.25.15. Preguntes per escrit
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a evitar
fets com els ocorreguts en un acte d’homenatge a Miguel de Cervantes a la Universitat de Barcelona
314-01585/12
Retirada

9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’eventual actuació de la policia
davant de fets delictius a les dependències de la Universitat de Barcelona
314-01586/12
Retirada

9

3. Tramitacions en curs
3.25. Preguntes al Govern
3.25.10. Preguntes orals en comissió
Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el protocol de seguretat
en els actes de la Universitat de Barcelona
311-00430/12
Anunci: María Luz Guilarte Sánchez, del GP Cs

10

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures de seguretat en un acte d’homenatge a Miguel de Cervantes a la Universitat de Barcelona
311-00431/12
Anunci: María Luz Guilarte Sánchez, del GP Cs

10

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la valoració dels fets
ocorreguts en un acte d’homenatge a Miguel de Cervantes a la Universitat de Barcelona
311-00432/12
Anunci: María Luz Guilarte Sánchez, del GP Cs

11

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la identificació dels
participants en els fets ocorreguts en un acte d’homenatge a Miguel de Cervantes
a la Universitat de Barcelona
311-00435/12
Anunci: María Luz Guilarte Sánchez, del GP Cs

11

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la generalització d’actes violents en els campus universitaris
311-00436/12
Anunci: María Luz Guilarte Sánchez, del GP Cs

12

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures legals
previstes contra els participants en els fets ocorreguts en un acte d’homenatge a
Miguel de Cervantes a la Universitat de Barcelona
311-00437/12
Anunci: María Luz Guilarte Sánchez, del GP Cs

12

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes
per a avançar en el patrocini i el mecenatge culturals
311-00443/12
Anunci: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes
per a lluitar contra l’analfabetisme
311-00444/12
Anunci: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

13

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’aplicació del Pla integral de les arts visuals
311-00445/12
Anunci: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

13

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes
per a actualitzar el Sistema d’Arxius de Catalunya
311-00446/12
Anunci: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

14

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les iniciatives previstes
per a impulsar la defensa de l’artista i el creador
311-00447/12
Anunci: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

14

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la necessitat de modificar la Llei 20/2010, del cinema
311-00448/12
Anunci: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

15

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions per a recuperar i consolidar espectadors de cinema en català
311-00449/12
Anunci: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

15

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la necessitat d’impulsar
un pacte nacional per l’audiovisual
311-00450/12
Anunci: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

15

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’assetjament a periodistes internacionals amb relació a l’informe anual de Reporters sense Fronteres del 2017
311-00460/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

16

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’assenyalament de
periodistes amb relació a l’informe anual de Reporters sense Fronteres del 2017
311-00461/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

16

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la situació de periodistes de mitjans catalans i internacionals amb relació a l’informe anual de Reporters
sense Fronteres del 2017
311-00462/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

17

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’actitud del director
de Comunicació Exterior amb relació a l’informe anual de Reporters sense Fronteres del 2017
311-00463/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

18

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les pressions que denuncia la corresponsal del diari Le Monde amb relació al referèndum de l’1 d’octubre
311-00464/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

18

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el grup de WhatsApp
creat amb els corresponsals de mitjans de comunicació estrangers amb relació al
referèndum de l’1 d’octubre
311-00465/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’enviament de correus
i articles a un grup de WhatsApp per a influir en la corresponsal del diari Le Monde
amb relació al referèndum de l’1 d’octubre
311-00466/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pagament d’observadors internacionals per al referèndum de l’1 d’octubre de 2017
311-00472/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

21

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les presumptes pressions
del director de Comunicació Exterior de la Generalitat a corresponsals estrangers
amb referència al procés el 2017
311-00473/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

21

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la continuïtat de subvencionar el préstec hipotecari signat amb Acció Cultural del País Valencià i la Institució
Cívica i de Pensament Joan Fuster per la compra de l’edifici «El Siglo»
311-00474/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb una altra diputada del GP Cs

22

3.25.15. Preguntes per escrit
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors amb coma
etílic atesos els darrers cinc anys
314-01705/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assetjament a periodistes internacionals amb relació a l’informe anual de Reporters sense Fronteres del 2017
314-01706/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assenyalament de periodistes amb
relació a l’informe anual de Reporters sense Fronteres del 2017
314-01707/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de periodistes de mitjans catalans i internacionals amb relació a l’informe anual de Reporters sense
Fronteres del 2017
314-01708/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actitud del director de Comunicació Exterior amb relació a l’informe anual de Reporters sense Fronteres del 2017
314-01709/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les pressions que denuncia la corresponsal del diari Le Monde amb relació al referèndum de l’1 d’octubre
314-01710/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grup de WhatsApp creat amb
els corresponsals de mitjans de comunicació estrangers amb relació al referèndum
de l’1 d’octubre
314-01711/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’enviament de correus i articles a
un grup de WhatsApp per a influir en la corresponsal del diari Le Monde amb relació
al referèndum de l’1 d’octubre
314-01712/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de compliment de l’acord
de 10 d’octubre de 2017 sobre l’adhesió a les actuacions i activitats de l’entitat
Taula per la Democràcia i sobre la justificació d’absències del personal a l’Institut
Català de la Salut
314-01713/12
Formulació: Joan García González, del GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’incompliment de l’acord de 10
d’octubre de 2017 sobre l’adhesió a les actuacions i activitats de l’entitat Taula per
la Democràcia i sobre la justificació d’absències del personal a l’Institut Català de
la Salut
314-01714/12
Formulació: Joan García González, del GP Cs

29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a donar
compliment a l’acord de 10 d’octubre de 2017 sobre l’adhesió a les actuacions i
activitats de l’entitat Taula per la Democràcia i sobre la justificació d’absències del
personal al Departament de Salut
314-01715/12
Formulació: Joan García González, del GP Cs

29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’incompliment de l’acord de 10
d’octubre de 2017 sobre l’adhesió a les actuacions i activitats de l’entitat Taula per
la Democràcia i sobre la justificació d’absències del personal
314-01716/12
Formulació: Joan García González, del GP Cs

30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a donar
compliment a l’acord de 10 d’octubre de 2017 sobre l’adhesió a les actuacions i
activitats de l’entitat Taula per la Democràcia i sobre la justificació d’absències del
personal al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
314-01717/12
Formulació: Joan García González, del GP Cs

30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació ambiental del vessament
de fang de depuradora a un torrent de Vilanova de l’Aguda (Noguera)
314-01718/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP

31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la clausura del dipòsit irregular
de fangs de depuradora que va provocar un vessament a un torrent de Vilanova de
l’Aguda (Noguera)
314-01719/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP

31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obertura d’un expedient sancionador a l’empresa gestora dels fangs que va provocar un vessament a un torrent de
Vilanova de l’Aguda (Noguera)
314-01720/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP

32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’inici d’un procediment administratiu o penal pel vessament de fang de depuradora a un torrent de Vilanova de
l’Aguda (Noguera)
314-01721/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP

32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la Fiscalia de Medi Ambient ha
presentat cap denúncia pel vessament de fang de depuradora a un torrent de Vilanova de l’Aguda (Noguera)
314-01722/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP

33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la defensa del projecte de condicionament a tren tramvia de la línia ferroviària de les comarques tarragonines davant
del Ministeri de Foment
314-01723/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera com es defensa el projecte de condicionament a tren-tramvia de la línia ferroviària de les comarques tarragonines davant del Ministeri de Foment
314-01724/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el traspàs de la línia ferroviària de
les comarques tarragonines quan es posi en funcionament la variant entre Vandellòs
(Baix Camp) i la Secuita (Tarragonès)
314-01725/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de convocar una reunió
del Consell Català de la Mobilitat per a avaluar el futur de la línia ferroviària de les
comarques tarragonines
314-01726/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el condicionament com a tren tramvia de la línia ferroviària de les comarques tarragonines
314-01727/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la determinació de les condicions
de la integració del sistema tramviari d’acord amb l’Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de Tarragona i els ajuntaments afectats
314-01728/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les polítiques de promoció del
transport públic ferroviari i el millorament de la mobilitat que es fan a les comarques tarragonines
314-01729/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de reducció de la vulnerabilitat i de les emissions de gasos amb efecte d’ hivernacle que s’adopten a les
comarques tarragonines
314-01730/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les disposicions sobre millores
d’infraestructura o de gestió en el sistema ferroviari i tramviari que estableix el Pla
territorial parcial del Camp de Tarragona
314-01731/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el projecte de condicionament
a tren tramvia de la línia ferroviària de les comarques tarragonines és una qüestió
prioritària a negociar amb el Govern de l’Estat
314-01732/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la desafectació de la línia ferroviària
de les comarques tarragonines a partir de l’entrada en funcionament de la variant
entre Vandellòs (Baix Camp) i la Secuita (Tarragonès)
314-01733/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament d’observadors internacionals per al referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-01734/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la continuïtat de subvencionar el
préstec hipotecari signat amb Acció Cultural del País Valencià i la Institució Cívica
i de Pensament Joan Fuster per la compra de l’edifici «El Siglo»
314-01735/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a evitar
fets com els ocorreguts en un acte d’homenatge a Miguel de Cervantes a la Universitat de Barcelona
314-01736/12
Formulació: María Luz Guilarte Sánchez, del GP Cs

40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals ha proposat
al major Josep Lluís Trapero que es tornés a fer càrrec del comandament del Cos
de Mossos d’Esquadra
314-01737/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si va valorar el fet que el major Josep Lluís Trapero estigués processat quan li va proposar que es tornés a fer càrrec
del comandament del Cos de Mossos d’Esquadra
314-01738/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la preparació de la defensa del
major Josep Lluís Trapero en el procés penal en les millors condicions
314-01739/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’oferir als agents dels
Mossos d’Esquadra processats unes condicions laborals adequades per a preparar llur defensa
314-01740/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió que els agents dels Mossos d’Esquadra processats puguin dedicar la jornada laboral a preparar llur defensa
314-01741/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la persona que es fa càrrec dels
honoraris i la minuta de la defensa del major Josep Lluís Trapero
314-01742/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació del Departament d’Interior en la defensa penal del major Josep Lluís Trapero
314-01743/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incoació d’un expedient sancionador al major Josep Lluís Trapero amb relació als delictes de què l’acusa l’Audiència Nacional
314-01744/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre quan pensa el conseller d’Interior
ordenar al director general de la Policia que impulsi un expedient sancionador contra el major Josep Lluís Trapero
314-01745/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’objectiu del viatge del president
de la Generalitat a Berlín del 21 de juny de 2018
314-01746/12
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els temes tractats en la reunió del
president de la Generalitat amb l’expresident Carles Puigdemont a Berlín el 21 de
juny de 2018
314-01747/12
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones que van acompanyar
el president de la Generalitat a Berlín el 21 de juny de 2018
314-01748/12
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els periodistes que van acompanyar
el president de la Generalitat a Berlín el 21 de juny de 2018
314-01749/12
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del president de
la Generalitat a Berlín del 21 de juny de 2018 en concepte de desplaçament
314-01750/12
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del president de
la Generalitat a Berlín del 21 de juny de 2018 en concepte de pernoctació
314-01751/12
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del president de
la Generalitat a Berlín del 21 de juny de 2018 en concepte de manutenció
314-01752/12
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del president de
la Generalitat a Berlín del 21 de juny de 2018 en concepte de desplaçaments durant l’estada
314-01753/12
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la Generalitat ha pagat el cost
del lloguer de les dependències de l’hotel on va tenir lloc la trobada entre el president de la Generalitat i l’expresident Carles Puigdemont
314-01754/12
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’informe relatiu a les actuacions
de la Inspecció de Treball sobre les condicions de treball i contractació de les empreses del ram de l’automoció
314-01755/12
Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons jurídiques per les quals
alguns consells comarcals han retirat la gestió del servei de menjador escolar a
diverses associacions de pares d’alumnes del Gironès, el Pla de l’Estany, el Baix
Empordà i el Ripollès
314-01756/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les associacions de pares d’alumnes de les comarques gironines a les quals s’ha retirat la gestió del servei de menjador escolar
314-01757/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera de suplir la gestió del
servei de menjador escolar que feien algunes associacions de pares d’alumnes de
les comarques gironines
314-01758/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’aplicar els mateixos
criteris d’adjudicació de la gestió del servei de menjador escolar a totes les associacions de pares d’alumnes
314-01759/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha informat les associacions de
pares d’alumnes de les conseqüències de l’aplicació de la Llei de contractes del
sector públic sobre la gestió del servei de menjador escolar
314-01760/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si les associacions de pares d’alumnes no poden gestionar el servei de menjador escolar per l’aplicació de la Llei de
contractes del sector públic
314-01761/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha reunit amb els impulsors del
manifest en contra del Pla director urbanístic de l’aeròdrom de la Cerdanya
314-01762/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si té el vistiplau dels municipis
de la comarca per a aplicar el Pla director urbanístic de l’aeròdrom de la Cerdanya
314-01763/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la necessitat de tenir més aeroports comercials
314-01764/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’aprovar de manera
definitiva el Pla director urbanístic de l’aeròdrom de la Cerdanya
314-01765/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius del trasllat del servei
d’oncohematologia de l’Hospital Joan XXIII, de Tarragona
314-01766/12
Formulació: Marta Ribas Frías, juntament amb una altra diputada del GP CatECP

62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els problemes en el funcionament
i l’eficàcia dels serveis d’hematologia i oncologia hematològica de l’Hospital Joan
XXIII, de Tarragona
314-01767/12
Formulació: Marta Ribas Frías, juntament amb una altra diputada del GP CatECP

62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes del trasllat del servei
d’oncohematologia de l’Hospital Joan XXIII, de Tarragona, en els seus professionals
314-01768/12
Formulació: Marta Ribas Frías, juntament amb una altra diputada del GP CatECP
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2.

Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.25.

Preguntes al Govern

2.25.15.

Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures
previstes per a evitar fets com els ocorreguts en un acte
d’homenatge a Miguel de Cervantes a la Universitat de Barcelona
314-01585/12
RETIRADA
Reg. 6370 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.06.2018

Retirada: GP Cs.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’eventual actuació
de la policia davant de fets delictius a les dependències de la
Universitat de Barcelona
314-01586/12
RETIRADA
Reg. 6370 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.06.2018

Retirada: GP Cs.

2.25.15. Preguntes per escrit
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3.

Tramitacions en curs

3.25.

Preguntes al Govern

3.25.10.

Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el
protocol de seguretat en els actes de la Universitat de Barcelona
311-00430/12
ANUNCI: MARÍA LUZ GUILARTE SÁNCHEZ, DEL GP CS
Reg. 4438 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement,
20.06.2018

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement

María Luz Guilarte 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.
En relació als fets succeïts a la Universitat de Barcelona (UB), del dia 7 de juny
de 2018, en què es va impedir un acte d’homenatge a Miguel de Cervantes a l’Aula
Magna de la universitat a cura de l’hispanista francès Jean Canavaggio, per part de
grups independentistes.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quin és el protocol de seguretat que utilitza la UB en relació als actes que organitza?
Palau del Parlament, 8 de juny de 2018
María Luz Guilarte Sánchez, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
mesures de seguretat en un acte d’homenatge a Miguel de Cervantes
a la Universitat de Barcelona
311-00431/12
ANUNCI: MARÍA LUZ GUILARTE SÁNCHEZ, DEL GP CS
Reg. 4439 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement,
20.06.2018

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement

María Luz Guilarte 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.
En relació als fets succeïts a la Universitat de Barcelona (UB), del dia 7 de juny
de 2018, en què es va impedir un acte d’homenatge a Miguel de Cervantes a l’Aula
Magna de la universitat a cura de l’hispanista francès Jean Canavaggio, per part de
grups independentistes.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quines mesures de seguretat es van prendre per evitar que un grup radical impedís l’acte?
Palau del Parlament, 8 de juny de 2018
María Luz Guilarte Sánchez, diputada GP Cs
3.25.10. Preguntes orals en comissió
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311-00432/12
ANUNCI: MARÍA LUZ GUILARTE SÁNCHEZ, DEL GP CS
Reg. 4440 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement,
20.06.2018

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement

María Luz Guilarte 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.
En relació als fets succeïts a la Universitat de Barcelona (UB), del dia 7 de juny
de 2018, en què es va impedir un acte d’homenatge a Miguel de Cervantes a l’Aula
Magna de la universitat a cura de l’hispanista francès Jean Canavaggio, per part de
grups independentistes.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quina valoració fa el Departament dels fets succeïts?
Palau del Parlament, 8 de juny de 2018
María Luz Guilarte Sánchez, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la
identificació dels participants en els fets ocorreguts en un acte
d’homenatge a Miguel de Cervantes a la Universitat de Barcelona
311-00435/12
ANUNCI: MARÍA LUZ GUILARTE SÁNCHEZ, DEL GP CS
Reg. 4443 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement,
20.06.2018

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement

María Luz Guilarte 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.
En relació als fets succeïts a la Universitat de Barcelona (UB), del dia 7 de juny
de 2018, en què es va impedir un acte d’homenatge a Miguel de Cervantes a l’Aula
Magna de la universitat a cura de l’hispanista francès Jean Canavaggio, per part de
grups independentistes.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– S’han identificat les persones que van participar en aquest acte violent? En cas
que hi participés algun estudiant de la mateixa universitat, quines mesures es pensa
aplicar en aquests casos? Quines sancions està previst aplicar?
Palau del Parlament, 8 de juny de 2018
María Luz Guilarte Sánchez, diputada GP Cs

3.25.10. Preguntes orals en comissió
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311-00436/12
ANUNCI: MARÍA LUZ GUILARTE SÁNCHEZ, DEL GP CS
Reg. 4444 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement,
20.06.2018

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement

María Luz Guilarte 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.
Atès que els últims mesos s’estan produint diversos atacs violents per part de grups
independentistes a actes organitzats a les universitats catalanes, com els de la Universitat Autònoma de Bellaterra i l’acte d’homenatge a Miguel de Cervantes a la Universitat de Barcelona del dia 7 de juny de 2018.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quin és el capteniment de la Consellera d’Empresa i Coneixement sobre la
generalització d’actes violents per part de grups independentistes als campus de
les universitats catalanes? Quines mesures té previst prendre per evitar la reiteració
d’aquests tipus d’actes?
Palau del Parlament, 8 de juny de 2018
María Luz Guilarte Sánchez, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre
les mesures legals previstes contra els participants en els fets
ocorreguts en un acte d’homenatge a Miguel de Cervantes a la
Universitat de Barcelona
311-00437/12
ANUNCI: MARÍA LUZ GUILARTE SÁNCHEZ, DEL GP CS
Reg. 4445 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement,
20.06.2018

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement

María Luz Guilarte 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.
En relació als fets succeïts a la Universitat de Barcelona (UB), del dia 7 de juny
de 2018, en què es va impedir un acte d’homenatge a Miguel de Cervantes a l’Aula
Magna de la universitat a cura de l’hispanista francès Jean Canavaggio, per part de
grups independentistes.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Pensa adoptar el Departament mesures legals contra els radicals que van participar a aquest acte violent, alguns d’ells perfectament identificables i que ja han estat
condemnats anteriorment per actes violents?
Palau del Parlament, 8 de juny de 2018
María Luz Guilarte Sánchez, diputada GP Cs

3.25.10. Preguntes orals en comissió
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311-00443/12
ANUNCI: RAFEL BRUGUERA BATALLA, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 4925 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 25.06.2018

A la Mesa de la Comissió de Cultura

Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament,
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant
la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quines mesures pensa dur a terme el Govern per a avançar en el patrocini i
mecenatge culturals?
Palau del Parlament, 12 de juny de 2018
Rafel Bruguera Batalla, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
mesures previstes per a lluitar contra l’analfabetisme
311-00444/12
ANUNCI: RAFEL BRUGUERA BATALLA, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 4926 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 25.06.2018

A la Mesa de la Comissió de Cultura

Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament,
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant
la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quines mesures pensa impulsar el Govern per a la lluita contra l’analfabetisme
a Catalunya?
Palau del Parlament, 12 de juny de 2018
Rafel Bruguera Batalla, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre
l’aplicació del Pla integral de les arts visuals
311-00445/12
ANUNCI: RAFEL BRUGUERA BATALLA, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 4927 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 25.06.2018

A la Mesa de la Comissió de Cultura

Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament,
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant
la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
3.25.10. Preguntes orals en comissió
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– En quin estat es troba el programa per a l’aplicació del Pla integral de les arts
visuals?
Palau del Parlament, 12 de juny de 2018
Rafel Bruguera Batalla, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
mesures previstes per a actualitzar el Sistema d’Arxius de Catalunya
311-00446/12
ANUNCI: RAFEL BRUGUERA BATALLA, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 4928 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 25.06.2018

A la Mesa de la Comissió de Cultura

Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament,
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant
la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quines accions pensa impulsar el Govern per a actualitzar el Sistema d’Arxius
de Catalunya?
Palau del Parlament, 12 de juny de 2018
Rafel Bruguera Batalla, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
iniciatives previstes per a impulsar la defensa de l’artista i el creador
311-00447/12
ANUNCI: RAFEL BRUGUERA BATALLA, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 4929 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 25.06.2018

A la Mesa de la Comissió de Cultura

Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament,
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant
la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quines iniciatives concretes pensa impulsar el Govern en defensa de l’artista
i el creador?
Palau del Parlament, 12 de juny de 2018
Rafel Bruguera Batalla, diputat GP PSC-Units

3.25.10. Preguntes orals en comissió
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311-00448/12
ANUNCI: RAFEL BRUGUERA BATALLA, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 4930 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 25.06.2018

A la Mesa de la Comissió de Cultura

Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament,
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant
la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Considera el Govern que existeix la necessitat d’impulsar la modificació de la
Llei 20/2010, de 7 de juliol, del cinema?
Palau del Parlament, 12 de juny de 2018
Rafel Bruguera Batalla, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
accions per a recuperar i consolidar espectadors de cinema en
català
311-00449/12
ANUNCI: RAFEL BRUGUERA BATALLA, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 4931 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 25.06.2018

A la Mesa de la Comissió de Cultura

Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament,
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant
la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quines accions pensa dur a terme el Govern per a recuperar espectadors i consolidar i enfortir els espectadors de cinema en català?
Palau del Parlament, 12 de juny de 2018
Rafel Bruguera Batalla, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la
necessitat d’impulsar un pacte nacional per l’audiovisual
311-00450/12
ANUNCI: RAFEL BRUGUERA BATALLA, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 4932 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 25.06.2018

A la Mesa de la Comissió de Cultura

Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament,
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant
la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
3.25.10. Preguntes orals en comissió
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– Considera el Govern que existeix la necessitat d’impulsar un Pacte nacional
per a l’audiovisual?
Palau del Parlament, 12 de juny de 2018
Rafel Bruguera Batalla, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre
l’assetjament a periodistes internacionals amb relació a l’informe
anual de Reporters sense Fronteres del 2017
311-00460/12
ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS
Reg. 5591 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 26.06.2018

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

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.
Reporters sense Fronteres, al seu informe anual de 2017, ha alertat que la llibertat de premsa «s’ha vist molt negativament afectada» a Espanya arran del procés
independentista i ha subratllat que l’últim trimestre del 2017 figura «entre els més
negres de la història democràtica». En aquest informe es responsabilitza al director de Comunicació Exterior de la Generalitat, Joan Maria Piqué, de «ciberassetjament» i «assenyalaments» a «periodistes de mitjans no alineats editorialment amb
l’anomenat “procés”». Segons aquest informe, «Aquesta forma de posar al periodista en evidència i els consegüents linxaments en xarxes socials han estat una constant
a Catalunya, que s’ha intensificat de manera proporcional al conflicte territorial».
També assenyala que entre octubre i desembre la situació política catalana «ha situat
els professionals dels mitjans catalans i enviats a Catalunya davant situacions tan
problemàtiques com intolerables».
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Per què s’ha assetjat a periodistes internacionals?
Palau del Parlament, 18 de juny de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre
l’assenyalament de periodistes amb relació a l’informe anual de
Reporters sense Fronteres del 2017
311-00461/12
ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS
Reg. 5592 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 26.06.2018

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

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.
Reporters sense Fronteres, al seu informe anual de 2017, ha alertat que la llibertat de premsa «s’ha vist molt negativament afectada» a Espanya arran del procés
independentista i ha subratllat que l’últim trimestre del 2017 figura «entre els més
negres de la història democràtica». En aquest informe es responsabilitza al direc3.25.10. Preguntes orals en comissió

16

BOPC 113
29 de juny de 2018

tor de Comunicació Exterior de la Generalitat, Joan Maria Piqué, de «ciberassetjament» i «assenyalaments» a «periodistes de mitjans no alineats editorialment amb
l’anomenat “procés”». Segons aquest informe, «Aquesta forma de posar al periodista en evidència i els consegüents linxaments en xarxes socials han estat una constant
a Catalunya, que s’ha intensificat de manera proporcional al conflicte territorial».
També assenyala que entre octubre i desembre la situació política catalana «ha situat
els professionals dels mitjans catalans i enviats a Catalunya davant situacions tan
problemàtiques com intolerables».
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Per què s’ha assenyalat a aquells periodistes no alineats editorialment amb
l’anomenat «procés»?
Palau del Parlament, 18 de juny de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la
situació de periodistes de mitjans catalans i internacionals amb
relació a l’informe anual de Reporters sense Fronteres del 2017
311-00462/12
ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS
Reg. 5593 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 26.06.2018

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

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.
Reporters sense Fronteres, al seu informe anual de 2017, ha alertat que la llibertat de premsa «s’ha vist molt negativament afectada» a Espanya arran del procés
independentista i ha subratllat que l’últim trimestre del 2017 figura «entre els més
negres de la història democràtica». En aquest informe es responsabilitza al director de Comunicació Exterior de la Generalitat, Joan Maria Piqué, de «ciberassetjament» i «assenyalaments» a «periodistes de mitjans no alineats editorialment amb
l’anomenat “procés”». Segons aquest informe, «Aquesta forma de posar al periodista en evidència i els consegüents linxaments en xarxes socials han estat una constant
a Catalunya, que s’ha intensificat de manera proporcional al conflicte territorial».
També assenyala que entre octubre i desembre la situació política catalana «ha situat
els professionals dels mitjans catalans i enviats a Catalunya davant situacions tan
problemàtiques com intolerables».
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quin és el capteniment de Presidència envers l’afirmació de Reporters sense
Fronteres de que «entre octubre i desembre la situació política catalana ha situat els
professionals dels mitjans catalans i enviats a Catalunya davant situacions tan problemàtiques com intolerables»?
Palau del Parlament, 18 de juny de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

3.25.10. Preguntes orals en comissió
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311-00463/12
ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS
Reg. 5594 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 26.06.2018

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

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.
Reporters sense Fronteres, al seu informe anual de 2017, ha alertat que la llibertat de premsa «s’ha vist molt negativament afectada» a Espanya arran del procés
independentista i ha subratllat que l’últim trimestre del 2017 figura «entre els més
negres de la història democràtica». En aquest informe es responsabilitza al director de Comunicació Exterior de la Generalitat, Joan Maria Piqué, de «ciberassetjament» i «assenyalaments» a «periodistes de mitjans no alineats editorialment amb
l’anomenat “procés”». Segons aquest informe, «Aquesta forma de posar al periodista en evidència i els consegüents linxaments en xarxes socials han estat una constant
a Catalunya, que s’ha intensificat de manera proporcional al conflicte territorial».
També assenyala que entre octubre i desembre la situació política catalana «ha situat
els professionals dels mitjans catalans i enviats a Catalunya davant situacions tan
problemàtiques com intolerables».
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quin és el capteniment de Presidència enfront l’actitud de Joan Maria Piqué
denunciada per Reporters sense Fronteres?
Palau del Parlament, 18 de juny de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
pressions que denuncia la corresponsal del diari Le Monde amb
relació al referèndum de l’1 d’octubre
311-00464/12
ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS
Reg. 5595 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 26.06.2018

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Sonia Sierra Infante, diputada 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.
La corresponsal de Le Monde, Sandrine Morel, contesta así a las preguntas
de la entrevista en Huffington Post (12-06-18). Referencia: https://www.huffingtonpost.es/2018/06/11/sandrine-morel·le-monde-la-presion-a-los-periodistas-ha-sido-mas-fuerte-por-parte-de-los-independentistas_a_23456244/
«– Cuentas un episodio en el que un responsable de prensa de la Generalitat te
dice que puede comprar dos páginas de publicidad en Le Monde y luego tu jefe te
diría lo que tienes que escribir...
Sí, sí. Creo que era una chulería, era un momento muy tenso. Era tremendo el
ambiente en 2017, querían ir hasta el final con el referéndum pero sabían que era
muy complicado. Y yo les preguntaba qué pasaba si les impedían hacer el referén3.25.10. Preguntes orals en comissió
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dum. Esta persona, responsable de comunicación de la Generalitat, me hablaba de
Maidan y a mí me parecía bastante irresponsable la manera en la que se planteaban
temas tan graves. El tono fue subiendo porque él me consideraba bastante escéptica
y no entendía que no me adhiriera a que tenían un derecho irrenunciable a la autodeterminación porque sí. Me soltó: “de todas formas, si compramos dos páginas
de publicidad de Le Monde, tus jefes te dirán lo que tienes que escribir”. Me daba a
entender que podían influir en nuestra línea editorial.
Cuando yo dije que era imposible, que nadie nunca me había dicho el enfoque de
mis artículos o si tenía que estar a favor de una cosa, se quedó incómodo y me dijo
“bueno, las cosas aquí funcionan así”. Me quedé aún más alucinando cómo se asumía con tanta naturalidad que esta democracia catalana que me acababa de vender
como modélica estaba alardeando de comprar periódicos y periodistas.»
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
– ¿Quién es el responsable de prensa de la Generalitat que intentó presionar a
esta periodista?
– ¿Por qué afirma que comprando publicidad en un medio se puede obligar a un
periodista a escribir lo que la Generalitat quiere?
– ¿Por qué afirma el responsable de prensa de la Generalitat que en Cataluña «las
cosas funcionan así» (comprando páginas de publicidad para que el periodista escriba en función de lo que le dicten)?
– ¿Cuántas páginas de publicidad se han comprado en medios extranjeros? Se
solicita la relación de medios, páginas de publicidad contratadas, precio y fechas,
para los años 2015, 2016 y 2017, cada uno por separado.
Palacio del Parlamento, 18 de junio de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el grup
de WhatsApp creat amb els corresponsals de mitjans de comunicació
estrangers amb relació al referèndum de l’1 d’octubre
311-00465/12
ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS
Reg. 5596 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 26.06.2018

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Sonia Sierra Infante, diputada 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.
La corresponsal de Le Monde, Sandrine Morel, contesta así a las preguntas
de la entrevista en Huffington Post (12-06-18). Referencia: https://www.huffingtonpost.es/2018/06/11/sandrine-morel·le-monde-la-presion-a-los-periodistas-ha-sido-mas-fuerte-por-parte-de-los-independentistas_a_23456244/
«– ¿Te sentiste presionada o utilizada por la Generalitat?
Lo que está claro es que hay intentos de intoxicación y de presión. Es normal
en esta profesión que desde cualquier ámbito de poder y de partido político se haga
propaganda. Pero es verdad que la presión ha sido más fuerte en Cataluña por parte
de los independentistas. Primero teníamos contactos muy frecuentes con la Generalitat. Crearon un canal de whatsapp en el que mandaban información que generalmente buscaba desacreditar al Estado. Incluso enviaban cosas que no tenían que
ver con la independencia. Personalmente también había avisos: “¿Vas a hablar de la
fractura en Cataluña si no vives aquí? Son manipulaciones de la derecha, no te lo
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creas”. Dándote la idea de que no podías entender la situación y que ellos tenían la
verdad, por lo que tenías que escucharles. Poniendo en duda tu trabajo.»
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
– ¿Quién crea el grupo de WhatsApp con los corresponsales extranjeros?
– ¿Quién administra el grupo de WhatsApp con los corresponsales extranjeros?
– ¿Quién es el responsable de los mensajes que se mandan al grupo de WhatsApp
de corresponsales extranjeros?
– ¿Por qué se intenta influir en el trabajo de los corresponsales extranjeros?
Palacio del Parlamento, 18 de junio de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre
l’enviament de correus i articles a un grup de WhatsApp per a influir
en la corresponsal del diari Le Monde amb relació al referèndum de
l’1 d’octubre
311-00466/12
ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS
Reg. 5597 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 26.06.2018

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Sonia Sierra Infante, diputada 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.
La corresponsal de Le Monde, Sandrine Morel, contesta así a las preguntas
de la entrevista en Huffington Post (12-06-18). Referencia: https://www.huffingtonpost.es/2018/06/11/sandrine-morel·le-monde-la-presion-a-los-periodistas-ha-sido-mas-fuerte-por-parte-de-los-independentistas_a_23456244/
«– ¿La Generalitat puso en duda tu trabajo?
Recibí correos después de un artículo que hice para explicarme “ahí te has equivocado, no hay fracturas”. Cosas así. No tenía que ser solo personal, en el mismo
grupo de WhatsApp te mandaba los artículos de colegas como de ejemplo en plan
“mira ellos sí hacen bien su trabajo”. Describían a la Guardia Civil en mensajes
como policía militar, utilizaban el vocabulario para enfocarte una información.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
– ¿Quién envió los correos que cita la periodista para intentar corregir su información?
– ¿Quién decidía qué artículos de corresponsales extranjeros estaban bien y cuáles no?
– ¿Quién hablaba de la Guardia Civil como «policía militar»? ¿Sobre qué base se
vertían esas acusaciones tan graves?
Palacio del Parlamento, 18 de junio de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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311-00472/12
ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS
Reg. 6139 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 26.06.2018

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

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.
El Govern de la Generalitat va convidar a observadors internacionals pel referèndum il·legal de l’1 d’octubre de 2017. Observadors que, per cert, no li van donar
cap mena de validesa.
La comitiva estava formada per 14 persones i, segons un informe de la Guàrdia
Civil, tots ells van rebre 112.993 euros d’honoraris, suma a la qual cal afegir gairebé
52.000 per despeses d’allotjament i transport. La major part d’aquest observadors
han rebut dos, tres i fins a quatre pagaments de la Generalitat.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quina és la raó per malbaratar recursos públics per pagar observadors d’un
suposat referèndum que havia estat suspès pel Tribunal Constitucional i que no es
podia fer?
Palau del Parlament, 19 de juny de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
presumptes pressions del director de Comunicació Exterior de la
Generalitat a corresponsals estrangers amb referència al procés el
2017
311-00473/12
ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS
Reg. 6140 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 26.06.2018

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo
con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, presenta la
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.
En el libro En el huracán catalán. Una mirada privilegiada al laberinto del «procés» (Barcelona, Ed. Planeta, 2018), la periodista francesa Sandrine Morel afirma
que «en 2017, el director de comunicación exterior de la Generalitat, Joan Maria
Piqué, incluyó a los corresponsales en una lista de difusión para enviarnos todo lo
que, a su juicio, nos ayudaría a entender la actualidad catalana desde la perspectiva
del Gobierno autonómico. [...] La Generalitat aprovechaba esta línea directa con los
corresponsales para indicarnos aquello que, en su opinión, debíamos o no escribir si
lo que pretendíamos hacer era un trabajo “serio”. Por ejemplo, un director de comunicación no dudó en intentar quitarme las ganas de abordar determinadas cuestiones
como la fractura social que la política estaba provocando en Cataluña, sugiriéndome
que yo no tenía legitimidad para escribir nada al respecto, dado que no vivía allí.
También me boicoteó durante un tiempo por haber retuiteado el informe de RSF
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acerca de las presiones de la Generalitat sobre los periodistas. Y me dijo que tuviera
cuidado con lo que escribía en Twitter si no quería “perder fuentes”». Pp. 105-107.
Ninguna de estas afirmaciones ha sido desmentida por parte de la Generalitat y
dado que son dos los informes de Reporteros sin Fronteras que denuncian las presiones de la Generalitat a los corresponsales extranjeros y señalan repetidamente a
Joan Maria Piqué.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
1. ¿Qué medidas se han tomado por las malas praxis de Joan Maria Piqué?
2. ¿Se ha averiguado los nombres del resto de personal de la Generalitat que ha
presionado a los corresponsales extranjeros?
3. ¿Quién es el responsable último de estas presiones a corresponsales extranjeros que han hecho que la Generalitat se haya visto señalada en libros como el citado
o en dos informes de Reporteros sin Fronteras?
4. ¿Qué medidas está tomando el Gobierno de la Generalitat para garantizar el
trabajo libre de los periodistas?
Palacio del Parlamento, 19 de junio de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la
continuïtat de subvencionar el préstec hipotecari signat amb Acció
Cultural del País Valencià i la Institució Cívica i de Pensament Joan
Fuster per la compra de l’edifici «El Siglo»
311-00474/12
ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA DIPUTADA
DEL GP CS
Reg. 6143 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 26.06.2018

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Matías Alonso Ruiz, diputat, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del
Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els sigui resposta
oralment davant la Comissió.
En relació als diferents convenis signats entre el Departament de la Presidència
i les entitats de la Comunitat Valenciana Acció Cultural del País Valencià i la Institució Cívica i de Pensament Joan Fuster per al finançament de la quota anual del
préstec hipotecari per la compra de l’edifici «El Siglo».
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Està previst continuar subvencionant la quota anual del préstec hipotecari signat amb aquestes entitats en els pròxims anys?
– Quin any finalitza el termini d’amortització d’aquest préstec hipotecari?
Palau del Parlament, 19 de juny de 2018
Matías Alonso Ruiz, Sonia Sierra Infante, diputats GP Cs
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3.25.15.

Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
menors amb coma etílic atesos els darrers cinc anys
314-01705/12
FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 5527 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.06.2018

A la Mesa del Parlament

Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quants menors amb comes etílics han estat atesos a Catalunya en els darrers
cinc anys? (Desglossar les dades per regions sanitàries).
Palau del Parlament, 14 de juny de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assetjament a
periodistes internacionals amb relació a l’informe anual de Reporters
sense Fronteres del 2017
314-01706/12
FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS
Reg. 5603 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.06.2018

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.
Reporters sense Fronteres, al seu informe anual de 2017, ha alertat que la llibertat de premsa «s’ha vist molt negativament afectada» a Espanya arran del procés
independentista i ha subratllat que l’últim trimestre del 2017 figura «entre els més
negres de la història democràtica». En aquest informe es responsabilitza al director de Comunicació Exterior de la Generalitat, Joan Maria Piqué, de «ciberassetjament» i «assenyalaments» a «periodistes de mitjans no alineats editorialment amb
l’anomenat “procés”». Segons aquest informe, «Aquesta forma de posar al periodista en evidència i els consegüents linxaments en xarxes socials han estat una constant
a Catalunya, que s’ha intensificat de manera proporcional al conflicte territorial».
També assenyala que entre octubre i desembre la situació política catalana «ha situat
els professionals dels mitjans catalans i enviats a Catalunya davant situacions tan
problemàtiques com intolerables».
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Per què s’ha assetjat a periodistes internacionals?
Palau del Parlament, 18 de juny de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assenyalament
de periodistes amb relació a l’informe anual de Reporters sense
Fronteres del 2017
314-01707/12
FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS
Reg. 5604 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.06.2018

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.
Reporters sense Fronteres, al seu informe anual de 2017, ha alertat que la llibertat de premsa «s’ha vist molt negativament afectada» a Espanya arran del procés
independentista i ha subratllat que l’últim trimestre del 2017 figura «entre els més
negres de la història democràtica». En aquest informe es responsabilitza al director de Comunicació Exterior de la Generalitat, Joan Maria Piqué, de «ciberassetjament» i «assenyalaments» a «periodistes de mitjans no alineats editorialment amb
l’anomenat “procés”». Segons aquest informe, «Aquesta forma de posar al periodista en evidència i els consegüents linxaments en xarxes socials han estat una constant
a Catalunya, que s’ha intensificat de manera proporcional al conflicte territorial».
També assenyala que entre octubre i desembre la situació política catalana «ha situat
els professionals dels mitjans catalans i enviats a Catalunya davant situacions tan
problemàtiques com intolerables».
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Per què s’ha assenyalat a aquells periodistes no alineats editorialment amb
l’anomenat «procés»?
Palau del Parlament, 18 de juny de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de
periodistes de mitjans catalans i internacionals amb relació a
l’informe anual de Reporters sense Fronteres del 2017
314-01708/12
FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS
Reg. 5605 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.06.2018

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.
Reporters sense Fronteres, al seu informe anual de 2017, ha alertat que la llibertat de premsa «s’ha vist molt negativament afectada» a Espanya arran del procés
independentista i ha subratllat que l’últim trimestre del 2017 figura «entre els més
negres de la història democràtica». En aquest informe es responsabilitza al director de Comunicació Exterior de la Generalitat, Joan Maria Piqué, de «ciberassetjament» i «assenyalaments» a «periodistes de mitjans no alineats editorialment amb
l’anomenat “procés”». Segons aquest informe, «Aquesta forma de posar al periodista en evidència i els consegüents linxaments en xarxes socials han estat una constant
a Catalunya, que s’ha intensificat de manera proporcional al conflicte territorial».
També assenyala que entre octubre i desembre la situació política catalana «ha situat
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els professionals dels mitjans catalans i enviats a Catalunya davant situacions tan
problemàtiques com intolerables».
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quin és el capteniment de Presidència envers l’afirmació de Reporters sense
Fronteres de que «entre octubre i desembre la situació política catalana ha situat els
professionals dels mitjans catalans i enviats a Catalunya davant situacions tan problemàtiques com intolerables»?
Palau del Parlament, 18 de juny de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actitud del director
de Comunicació Exterior amb relació a l’informe anual de Reporters
sense Fronteres del 2017
314-01709/12
FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS
Reg. 5606 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.06.2018

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.
Reporters sense Fronteres, al seu informe anual de 2017, ha alertat que la llibertat de premsa «s’ha vist molt negativament afectada» a Espanya arran del procés
independentista i ha subratllat que l’últim trimestre del 2017 figura «entre els més
negres de la història democràtica». En aquest informe es responsabilitza al director de Comunicació Exterior de la Generalitat, Joan Maria Piqué, de «ciberassetjament» i «assenyalaments» a «periodistes de mitjans no alineats editorialment amb
l’anomenat “procés”». Segons aquest informe, «Aquesta forma de posar al periodista en evidència i els consegüents linxaments en xarxes socials han estat una constant
a Catalunya, que s’ha intensificat de manera proporcional al conflicte territorial».
També assenyala que entre octubre i desembre la situació política catalana «ha situat
els professionals dels mitjans catalans i enviats a Catalunya davant situacions tan
problemàtiques com intolerables».
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quin és el capteniment de Presidència enfront l’actitud de Joan Maria Piqué
denunciada per Reporters sense Fronteres?
Palau del Parlament, 18 de juny de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les pressions
que denuncia la corresponsal del diari Le Monde amb relació al
referèndum de l’1 d’octubre
314-01710/12
FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS
Reg. 5607 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.06.2018

A la Mesa del Parlamento

Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo
con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
La corresponsal de Le Monde, Sandrine Morel, contesta así a las preguntas
de la entrevista en Huffington Post (12-06-18). Referencia: https://www.huffingtonpost.es/2018/06/11/sandrine-morel·le-monde-la-presion-a-los-periodistas-ha-sido-mas-fuerte-por-parte-de-los-independentistas_a_23456244/
«– Cuentas un episodio en el que un responsable de prensa de la Generalitat te
dice que puede comprar dos páginas de publicidad en Le Monde y luego tu jefe te
diría lo que tienes que escribir...
Sí, sí. Creo que era una chulería, era un momento muy tenso. Era tremendo el
ambiente en 2017, querían ir hasta el final con el referéndum pero sabían que era
muy complicado. Y yo les preguntaba qué pasaba si les impedían hacer el referéndum. Esta persona, responsable de comunicación de la Generalitat, me hablaba de
Maidan y a mí me parecía bastante irresponsable la manera en la que se planteaban
temas tan graves. El tono fue subiendo porque él me consideraba bastante escéptica
y no entendía que no me adhiriera a que tenían un derecho irrenunciable a la autodeterminación porque sí. Me soltó: “de todas formas, si compramos dos páginas
de publicidad de Le Monde, tus jefes te dirán lo que tienes que escribir”. Me daba a
entender que podían influir en nuestra línea editorial.
Cuando yo dije que era imposible, que nadie nunca me había dicho el enfoque de
mis artículos o si tenía que estar a favor de una cosa, se quedó incómodo y me dijo
“bueno, las cosas aquí funcionan así”. Me quedé aún más alucinando cómo se asumía con tanta naturalidad que esta democracia catalana que me acababa de vender
como modélica estaba alardeando de comprar periódicos y periodistas.»
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
– ¿Quién es el responsable de prensa de la Generalitat que intentó presionar a
esta periodista?
– ¿Por qué afirma que comprando publicidad en un medio se puede obligar a un
periodista a escribir lo que la Generalitat quiere?
– ¿Por qué afirma el responsable de prensa de la Generalitat que en Cataluña «las
cosas funcionan así» (comprando páginas de publicidad para que el periodista escriba en función de lo que le dicten)?
– ¿Cuántas páginas de publicidad se han comprado en medios extranjeros? Se
solicita la relación de medios, páginas de publicidad contratadas, precio y fechas.
Palacio del Parlamento, 18 de junio de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grup de
WhatsApp creat amb els corresponsals de mitjans de comunicació
estrangers amb relació al referèndum de l’1 d’octubre
314-01711/12
FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS
Reg. 5608 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.06.2018

A la Mesa del Parlamento

Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo
con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
La corresponsal de Le Monde, Sandrine Morel, contesta así a las preguntas
de la entrevista en Huffington Post (12-06-18). Referencia: https://www.huffingtonpost.es/2018/06/11/sandrine-morel·le-monde-la-presion-a-los-periodistas-ha-sido-mas-fuerte-por-parte-de-los-independentistas_a_23456244/
«– ¿Te sentiste presionada o utilizada por la Generalitat?
Lo que está claro es que hay intentos de intoxicación y de presión. Es normal
en esta profesión que desde cualquier ámbito de poder y de partido político se haga
propaganda. Pero es verdad que la presión ha sido más fuerte en Cataluña por parte
de los independentistas. Primero teníamos contactos muy frecuentes con la Generalitat. Crearon un canal de whatsapp en el que mandaban información que generalmente buscaba desacreditar al Estado. Incluso enviaban cosas que no tenían que
ver con la independencia. Personalmente también había avisos: “¿Vas a hablar de la
fractura en Cataluña si no vives aquí? Son manipulaciones de la derecha, no te lo
creas”. Dándote la idea de que no podías entender la situación y que ellos tenían la
verdad, por lo que tenías que escucharles. Poniendo en duda tu trabajo.»
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
– ¿Quién crea el grupo de WhatsApp con los corresponsales extranjeros?
– ¿Quién administra el grupo de WhatsApp con los corresponsales extranjeros?
– ¿Quién es el responsable de los mensajes que se mandan al grupo de WhatsApp
de corresponsales extranjeros?
– ¿Por qué se intenta influir en el trabajo de los corresponsales extranjeros?
Palacio del Parlamento, 18 de junio de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’enviament
de correus i articles a un grup de WhatsApp per a influir en la
corresponsal del diari Le Monde amb relació al referèndum de l’1
d’octubre
314-01712/12
FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS
Reg. 5609 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.06.2018

A la Mesa del Parlamento

Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo
con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
La corresponsal de Le Monde, Sandrine Morel, contesta así a las preguntas
de la entrevista en Huffington Post (12-06-18). Referencia: https://www.huffing-
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tonpost.es/2018/06/11/sandrine-morel·le-monde-la-presion-a-los-periodistas-ha-sido-mas-fuerte-por-parte-de-los-independentistas_a_23456244/
«– ¿La Generalitat puso en duda tu trabajo?
Recibí correos después de un artículo que hice para explicarme “ahí te has equivocado, no hay fracturas”. Cosas así. No tenía que ser solo personal, en el mismo
grupo de WhatsApp te mandaba los artículos de colegas como de ejemplo en plan
“mira ellos sí hacen bien su trabajo”. Describían a la Guardia Civil en mensajes
como policía militar, utilizaban el vocabulario para enfocarte una información.»
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
– ¿Quién envió los correos que cita la periodista para intentar corregir su información?
– ¿Quién decidía qué artículos de corresponsales extranjeros estaban bien y cuáles no?
– ¿Quién hablaba de la Guardia Civil como «policía militar»? ¿Sobre qué base se
vertían esas acusaciones tan graves?
Palacio del Parlamento, 18 de junio de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de
compliment de l’acord de 10 d’octubre de 2017 sobre l’adhesió a les
actuacions i activitats de l’entitat Taula per la Democràcia i sobre la
justificació d’absències del personal a l’Institut Català de la Salut
314-01713/12
FORMULACIÓ: JOAN GARCÍA GONZÁLEZ, DEL GP CS
Reg. 5610 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.06.2018

A la Mesa del Parlamento

Joan García González, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo
con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
En relación al Acuerdo de Gobierno de 10 de octubre de 2017, sobre la adhesión
de la Generalitat de Catalunya a las actividades y actuaciones del día 3 de octubre de
2017 de la entidad Taula per la Democràcia y sobre la justificación de las ausencias
del personal al servicio de la Administración de la Generalitat de Catalunya y su
sector público, y en relación al Departament de Salut.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– ¿Cuál es el grado de cumplimiento del Acuerdo de Gobierno de 10 de octubre
en el ICS?
Palacio del Parlamento, 14 de junio de 2018
Joan García González, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’incompliment de
l’acord de 10 d’octubre de 2017 sobre l’adhesió a les actuacions i
activitats de l’entitat Taula per la Democràcia i sobre la justificació
d’absències del personal a l’Institut Català de la Salut
314-01714/12
FORMULACIÓ: JOAN GARCÍA GONZÁLEZ, DEL GP CS
Reg. 5611 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.06.2018

A la Mesa del Parlamento

Joan García González, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo
con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
En relación al Acuerdo de Gobierno de 10 de octubre de 2017, sobre la adhesión de
la Generalitat de Catalunya a las actividades y actuaciones del día 3 de octubre
de 2017 de la entidad Taula per la Democràcia y sobre la justificación de las ausencias del personal al servicio de la Administración de la Generalitat de Catalunya y
su sector público, y en relación al Departament de Salut.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– ¿Cuáles son los motivos por los que aún no se ha dado total cumplimiento al
Acuerdo de Gobierno de 10 de octubre por parte de la dirección del ICS?
Palacio del Parlamento, 14 de junio de 2018
Joan García González, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures
previstes per a donar compliment a l’acord de 10 d’octubre de 2017
sobre l’adhesió a les actuacions i activitats de l’entitat Taula per
la Democràcia i sobre la justificació d’absències del personal al
Departament de Salut
314-01715/12
FORMULACIÓ: JOAN GARCÍA GONZÁLEZ, DEL GP CS
Reg. 5612 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.06.2018

A la Mesa del Parlamento

Joan García González, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo
con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
En relación al Acuerdo de Gobierno de 10 de octubre de 2017, sobre la adhesión de
la Generalitat de Catalunya a las actividades y actuaciones del día 3 de octubre
de 2017 de la entidad Taula per la Democràcia y sobre la justificación de las ausencias del personal al servicio de la Administración de la Generalitat de Catalunya y
su sector público, y en relación al Departament de Salut.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– ¿Qué medidas piensa tomar el Departament de Salut para garantizar el cumplimiento de dicho acuerdo?
Palacio del Parlamento, 14 de junio de 2018
Joan García González, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’incompliment de
l’acord de 10 d’octubre de 2017 sobre l’adhesió a les actuacions i
activitats de l’entitat Taula per la Democràcia i sobre la justificació
d’absències del personal
314-01716/12
FORMULACIÓ: JOAN GARCÍA GONZÁLEZ, DEL GP CS
Reg. 5613 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.06.2018

A la Mesa del Parlamento

Joan García González, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo
con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
En relación al Acuerdo de Gobierno de 10 de octubre de 2017, sobre la adhesión de
la Generalitat de Catalunya a las actividades y actuaciones del día 3 de octubre
de 2017 de la entidad Taula per la Democràcia y sobre la justificación de las ausencias del personal al servicio de la Administración de la Generalitat de Catalunya y
su sector público.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– ¿Cuáles son los motivos por los que aún no se ha dado cumplimiento al Acuerdo de Gobierno de 10 de octubre por parte de la Administración de la Generalitat?
Palacio del Parlamento, 14 de junio de 2018
Joan García González, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures
previstes per a donar compliment a l’acord de 10 d’octubre de 2017
sobre l’adhesió a les actuacions i activitats de l’entitat Taula per
la Democràcia i sobre la justificació d’absències del personal al
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
314-01717/12
FORMULACIÓ: JOAN GARCÍA GONZÁLEZ, DEL GP CS
Reg. 5614 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.06.2018

A la Mesa del Parlamento

Joan García González, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo
con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
En relación al Acuerdo de Gobierno de 10 de octubre de 2017, sobre la adhesión de
la Generalitat de Catalunya a las actividades y actuaciones del día 3 de octubre
de 2017 de la entidad Taula per la Democràcia y sobre la justificación de las ausencias del personal al servicio de la Administración de la Generalitat de Catalunya y
su sector público.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– ¿Qué medidas piensa tomar el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública para garantizar el cumplimiento del Acuerdo de Gobierno de 10 de
octubre?
Palacio del Parlamento, 14 de junio de 2018
Joan García González, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació ambiental
del vessament de fang de depuradora a un torrent de Vilanova de
l’Aguda (Noguera)
314-01718/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA
DIPUTADA DEL GP CATECP
Reg. 5631 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.06.2018

A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, diputat, Yolanda López Fernández, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que
els sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
El passat mes de maig els Agents Rurals van rebre un avís ciutadà d’un dipòsit irregular de fang de depuradora que vessava cap a un torrent de Vilanova de l’Aguda.
Es va posar en marxa un protocol d’actuació per contenir el vessament amb
l’Agència Catalana de l’Aigua i l’Agència de Residus de Catalunya, conjuntament
amb l’Ajuntament, el propietari dels terrenys i l’empresa gestora dels fangs. Es va
aconseguir fer una mota per evitar que els vessament arribés al medi aquàtic i es van
enretirar els fangs del dipòsit irregular a requeriment dels Agents Rurals.
Els agents van prendre mostres per si es determinen responsabilitats administratives o penals i van posar els fets en coneixement de la Fiscalia de Medi Ambient.
– Ha produït el vessament alguna afectació ambiental a la zona?
Palau del Parlament, 15 de juny de 2018
David Cid Colomer, Yolanda López Fernández, diputats, GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la clausura del
dipòsit irregular de fangs de depuradora que va provocar un
vessament a un torrent de Vilanova de l’Aguda (Noguera)
314-01719/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA
DIPUTADA DEL GP CATECP
Reg. 5632 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.06.2018

A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, diputat, Yolanda López Fernández, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que
els sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
El passat mes de maig els Agents Rurals van rebre un avís ciutadà d’un dipòsit irregular de fang de depuradora que vessava cap a un torrent de Vilanova de l’Aguda.
Es va posar en marxa un protocol d’actuació per contenir el vessament amb
l’Agència Catalana de l’Aigua i l’Agència de Residus de Catalunya, conjuntament
amb l’Ajuntament, el propietari dels terrenys i l’empresa gestora dels fangs. Es va
aconseguir fer una mota per evitar que els vessament arribés al medi aquàtic i es van
enretirar els fangs del dipòsit irregular a requeriment dels Agents Rurals.
Els agents van prendre mostres per si es determinen responsabilitats administratives o penals i van posar els fets en coneixement de la Fiscalia de Medi Ambient.
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– Ha clausurat de manera definitiva la Generalitat el dipòsit irregular de fangs
de depuradora?
Palau del Parlament, 15 de juny de 2018
David Cid Colomer, Yolanda López Fernández, diputats, GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obertura d’un
expedient sancionador a l’empresa gestora dels fangs que va
provocar un vessament a un torrent de Vilanova de l’Aguda (Noguera)
314-01720/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA
DIPUTADA DEL GP CATECP
Reg. 5633 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.06.2018

A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, diputat, Yolanda López Fernández, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que
els sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
El passat mes de maig els Agents Rurals van rebre un avís ciutadà d’un dipòsit irregular de fang de depuradora que vessava cap a un torrent de Vilanova de l’Aguda.
Es va posar en marxa un protocol d’actuació per contenir el vessament amb
l’Agència Catalana de l’Aigua i l’Agència de Residus de Catalunya, conjuntament
amb l’Ajuntament, el propietari dels terrenys i l’empresa gestora dels fangs. Es va
aconseguir fer una mota per evitar que els vessament arribés al medi aquàtic i es van
enretirar els fangs del dipòsit irregular a requeriment dels Agents Rurals.
Els agents van prendre mostres per si es determinen responsabilitats administratives o penals i van posar els fets en coneixement de la Fiscalia de Medi Ambient.
– Ha obert la Generalitat algun expedient sancionador a l’empresa gestora dels
fangs?
Palau del Parlament, 15 de juny de 2018
David Cid Colomer, Yolanda López Fernández, diputats, GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’inici d’un
procediment administratiu o penal pel vessament de fang de
depuradora a un torrent de Vilanova de l’Aguda (Noguera)
314-01721/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA
DIPUTADA DEL GP CATECP
Reg. 5634 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.06.2018

A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, diputat, Yolanda López Fernández, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que
els sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
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El passat mes de maig els Agents Rurals van rebre un avís ciutadà d’un dipòsit irregular de fang de depuradora que vessava cap a un torrent de Vilanova de l’Aguda.
Es va posar en marxa un protocol d’actuació per contenir el vessament amb
l’Agència Catalana de l’Aigua i l’Agència de Residus de Catalunya, conjuntament
amb l’Ajuntament, el propietari dels terrenys i l’empresa gestora dels fangs. Es va
aconseguir fer una mota per evitar que els vessament arribés al medi aquàtic i es van
enretirar els fangs del dipòsit irregular a requeriment dels Agents Rurals.
Els agents van prendre mostres per si es determinen responsabilitats administratives o penals i van posar els fets en coneixement de la Fiscalia de Medi Ambient.
– Ha presentat la Generalitat algun procediment administratiu o penal sobre
aquest fets concrets?
Palau del Parlament, 15 de juny de 2018
David Cid Colomer, Yolanda López Fernández, diputats, GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la Fiscalia de
Medi Ambient ha presentat cap denúncia pel vessament de fang de
depuradora a un torrent de Vilanova de l’Aguda (Noguera)
314-01722/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA
DIPUTADA DEL GP CATECP
Reg. 5635 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.06.2018

A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, diputat, Yolanda López Fernández, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que
els sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
El passat mes de maig els Agents Rurals van rebre un avís ciutadà d’un dipòsit irregular de fang de depuradora que vessava cap a un torrent de Vilanova de l’Aguda.
Es va posar en marxa un protocol d’actuació per contenir el vessament amb
l’Agència Catalana de l’Aigua i l’Agència de Residus de Catalunya, conjuntament
amb l’Ajuntament, el propietari dels terrenys i l’empresa gestora dels fangs. Es va
aconseguir fer una mota per evitar que els vessament arribés al medi aquàtic i es van
enretirar els fangs del dipòsit irregular a requeriment dels Agents Rurals.
Els agents van prendre mostres per si es determinen responsabilitats administratives o penals i van posar els fets en coneixement de la Fiscalia de Medi Ambient.
– Té coneixement la Generalitat si la Fiscalia de Medi Ambient ha presentat cap
denúncia?
Palau del Parlament, 15 de juny de 2018
David Cid Colomer, Yolanda López Fernández, diputats, GP CatECP

Fascicle segon
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la defensa del
projecte de condicionament a tren tramvia de la línia ferroviària de
les comarques tarragonines davant del Ministeri de Foment
314-01723/12
FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS
Reg. 6122 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.06.2018

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Carles Castillo Rosique, diputat del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal
que els sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Està el Departament de Territori i Sostenibilitat defensant davant del Ministeri
de Foment, el projecte de condicionament tren-tramvia de la linia ferroviària actual de
costa de les comarques tarragonines que quedarà desocupada quan es posi en funcionament la variant ferroviària del Corredor del Mediterrani entre Vandellòs i La
Secuita?
Palau del Parlament, 19 de juny de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, Carles Castillo Rosique, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera com es
defensa el projecte de condicionament a tren-tramvia de la línia
ferroviària de les comarques tarragonines davant del Ministeri de
Foment
314-01724/12
FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS
Reg. 6123 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.06.2018

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Carles Castillo Rosique, diputat del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal
que els sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– De quina manera està el Departament de Territori i Sostenibilitat defensant davant el Ministeri de Foment el projecte de condicionament tren-tramvia? Amb quins
estudis, projectes, recursos administratius o econòmics?
Palau del Parlament, 19 de juny de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, Carles Castillo Rosique, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el traspàs de la
línia ferroviària de les comarques tarragonines quan es posi en
funcionament la variant entre Vandellòs (Baix Camp) i la Secuita
(Tarragonès)
314-01725/12
FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS
Reg. 6124 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.06.2018

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Carles Castillo Rosique, diputat del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal
que els sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Té previst el Govern de la Generalitat instar l’expedient de traspàs de la línia
que quedarà desocupada quan es posi en funcionament la variant ferroviària del
Corredor del Mediterrani entre Vandellòs i La Secuita?
Palau del Parlament, 19 de juny de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, Carles Castillo Rosique, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de
convocar una reunió del Consell Català de la Mobilitat per a avaluar
el futur de la línia ferroviària de les comarques tarragonines
314-01726/12
FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS
Reg. 6125 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.06.2018

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Carles Castillo Rosique, diputat del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal
que els sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Té pensat el Govern de la Generalitat convocar reunió del Consell Català de
la Mobilitat per avaluar el traspàs, així com el possible desmantellament de la línia
que quedarà desocupada i les seves conseqüències?
Palau del Parlament, 19 de juny de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, Carles Castillo Rosique, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el condicionament
com a tren tramvia de la línia ferroviària de les comarques
tarragonines
314-01727/12
FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS
Reg. 6126 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.06.2018

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Carles Castillo Rosique, diputat del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal
que els sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quin capteniment té el Govern al respecte del possible acondicionament com
a tren-tramvia de la línia ferroviària actual de costa de les comarques tarragonines
que quedarà desocupada quan es posi en funcionament la variant ferroviària del
Corredor del Mediterrani entre Vandellòs i La Secuita?
Palau del Parlament, 19 de juny de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, Carles Castillo Rosique, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la determinació de
les condicions de la integració del sistema tramviari d’acord amb
l’Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de Tarragona i els
ajuntaments afectats
314-01728/12
FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS
Reg. 6127 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.06.2018

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Carles Castillo Rosique, diputat del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal
que els sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Té pensat el Govern de la Generalitat determinar, abans del seu establiment
i d’acord amb els ajuntaments afectats i l’Autoritat Territorial de la Mobilitat del
Camp de Tarragona, les condicions d’integració del sistema tramviari, des del punt
de vista urbanístic, i de gestió del sistema viari? Com ho pretén fer?
Palau del Parlament, 19 de juny de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, Carles Castillo Rosique, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les polítiques
de promoció del transport públic ferroviari i el millorament de la
mobilitat que es fan a les comarques tarragonines
314-01729/12
FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS
Reg. 6128 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.06.2018

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Carles Castillo Rosique, diputat del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal
que els sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quines polítiques de promoció del transport i de comunicació, que fomentin
el transport públic i la millora de la mobilitat, està portant a terme a les comarques
tarragonines el Govern de la Generalitat en quant a la xarxa ferroviària?
Palau del Parlament, 19 de juny de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, Carles Castillo Rosique, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de
reducció de la vulnerabilitat i de les emissions de gasos amb efecte
d’ hivernacle que s’adopten a les comarques tarragonines
314-01730/12
FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS
Reg. 6129 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.06.2018

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Carles Castillo Rosique, diputat del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal
que els sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quines mesures en matèria de transports i mobilitat executa la Generalitat de
Catalunya a les comarques tarragonines, encaminades a reduir la vulnerabilitat i les
emissions de gasos amb efecte hivernacle, per avançar cap a un model de transport
públic, col·lectiu i intermodal?
Palau del Parlament, 19 de juny de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, Carles Castillo Rosique, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les disposicions
sobre millores d’infraestructura o de gestió en el sistema ferroviari
i tramviari que estableix el Pla territorial parcial del Camp de
Tarragona
314-01731/12
FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS
Reg. 6130 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.06.2018

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Carles Castillo Rosique, diputat del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal
que els sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quin capteniment té el Govern de la Generalitat sobre les determinacions i disposicions que estableix el Pla territorial parcial del Camp de Tarragona, concretament en quant al que diu sobre les millores d’infrastructura o de gestió en el sistema
ferroviari i tramviari, que tenen un caràcter estratègic i prioritari?
Palau del Parlament, 19 de juny de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, Carles Castillo Rosique, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el projecte
de condicionament a tren tramvia de la línia ferroviària de les
comarques tarragonines és una qüestió prioritària a negociar amb el
Govern de l’Estat
314-01732/12
FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS
Reg. 6131 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.06.2018

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Carles Castillo Rosique, diputat del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal
que els sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Figura la necessitat de cercar conjuntament amb el Govern de l’Estat la millor
solució tècnica per convertir l’actual línia ferroviària de costa que quedarà desocupada quan es posi en funcionament la variant ferroviària del Corredor del Mediterrani entre Vandellòs i La Secuita, en un tren-tramvia, entre les qüestions prioritàries
a negociar amb l’Estat?
Palau del Parlament, 19 de juny de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, Carles Castillo Rosique, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la desafectació de
la línia ferroviària de les comarques tarragonines a partir de l’entrada
en funcionament de la variant entre Vandellòs (Baix Camp) i la
Secuita (Tarragonès)
314-01733/12
FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS
Reg. 6132 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.06.2018

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Carles Castillo Rosique, diputat del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal
que els sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Ha parlat la Generalitat si a partir del funcionament de la nova variant es produeix de manera efectiva i real la desafectació total de la línia ferroviària?
Palau del Parlament, 19 de juny de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, Carles Castillo Rosique, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament
d’observadors internacionals per al referèndum de l’1 d’octubre de
2017
314-01734/12
FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS
Reg. 6141 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.06.2018

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.
El Govern de la Generalitat va convidar a observadors internacionals pel referèndum il·legal de l’1 d’octubre de 2017. Observadors que, per cert, no li van donar
cap mena de validesa.
La comitiva estava formada per 14 persones i, segons un informe de la Guàrdia
Civil, tots ells van rebre 112.993 euros d’honoraris, suma a la qual cal afegir gairebé
52.000 per despeses d’allotjament i transport. La major part d’aquest observadors
han rebut dos, tres i fins a quatre pagaments de la Generalitat.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quina és la raó per malbaratar recursos públics per pagar observadors d’un
suposat referèndum que havia estat suspès pel Tribunal Constitucional i que no es
podia fer?
Palau del Parlament, 19 de juny de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la continuïtat de
subvencionar el préstec hipotecari signat amb Acció Cultural del
País Valencià i la Institució Cívica i de Pensament Joan Fuster per la
compra de l’edifici «El Siglo»
314-01735/12
FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS
Reg. 6144 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.06.2018

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 pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
En relació als diferents convenis signats entre el Departament de la Presidència
i les entitats de la Comunitat Valenciana Acció Cultural del País Valencià i la Institució Cívica i de Pensament Joan Fuster per al finançament de la quota anual del
préstec hipotecari per la compra de l’edifici «El Siglo».
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Està previst continuar subvencionant la quota anual del préstec hipotecari signat amb aquestes entitats en els pròxims anys?
– Quin any finalitza el termini d’amortització d’aquest préstec hipotecari?
Palau del Parlament, 19 de juny de 2018
Matías Alonso Ruiz, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures
previstes per a evitar fets com els ocorreguts en un acte
d’homenatge a Miguel de Cervantes a la Universitat de Barcelona
314-01736/12
FORMULACIÓ: MARÍA LUZ GUILARTE SÁNCHEZ, DEL GP CS
Reg. 6372 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.06.2018

A la Mesa del Parlament

María Luz Guilarte 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.
En relació als fets succeïts a la Universitat de Barcelona (UB), del dia 7 de juny
de 2018, en què es va impedir un acte d’homenatge a Miguel de Cervantes a l’Aula
Magna de la universitat a cura de l’hispanista francès Jean Canavaggio, per part de
grups independentistes.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quines mesures té intenció de prendre la Consellera d’Empresa i Coneixement
per evitar que es tornin a repetir fets similars?
Palau del Parlament, 21 de juny de 2018
María Luz Guilarte Sánchez, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels
quals ha proposat al major Josep Lluís Trapero que es tornés a fer
càrrec del comandament del Cos de Mossos d’Esquadra
314-01737/12
FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS
Reg. 6397 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.06.2018

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 pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
Diversos mitjans de comunicació, entre els quals El Periódico, La Vanguardia i
El País, han informat que la tarda del divendres 8 de juny el President de la Generalitat i el Conseller d’Interior es van reunir amb l’ex cap del Cos de Mossos d’Esquadra, el major Josep Lluís Trapero, cessat del seu càrrec al front del CME per aplicació de l’article 155 de la Constitució per part del Govern d’Espanya un cop aprovada
la seva aplicació pel Ple del Senat, i acusat i processat per l’Audiència Nacional com
a presumpte autor dels delictes de sedició i d’organització criminal arran dels esdeveniments de l’1 d’octubre de 2017.
Les notícies publicades indiquen que l’esmentada reunió de la tarda del 8 de
juny, els senyors Torra i Buch van oferir al major Trapero que tornés a fer-se càrrec
del comandament del CME, la qual cosa va rebutjar perquè considera que no seria
convenient pel bon funcionament de l’organització policial ni per a la seva persona
assumir aquesta responsabilitat donada llur situació processal. D’altra banda, el major Trapero va insistir amb el seu compromís de seguir desenvolupant les funcions
que els responsables del Departament d’Interior i el comissari en cap li encarreguin.
Segons publica La Vanguardia, en notícia signada per Mayka Navarro, al llarg de
la trobada amb el major Trapero, el president Torra i el conseller Buch van agrair-li la
seva tasca «en l’exercici del seu càrrec al servei exemplar a la ciutadania». Aquest
agraïment el van mostrar de nou dissabte 9 de juny al matí en els seus comptes de
Twitter, amb missatges específics d’agraïment al major. La periodista de La Vanguardia explica que el major Trapero continua treballant en els Mossos d’Esquadra,
ocupant el despatx que ja tenia en una de les plantes superiors de la comissaria de
Les Corts de Barcelona. La informació periodística continua explicant que al llarg
dels vuit mesos que han passat des de la seva destitució al capdavant del CME, el
major ha acudit a diari al seu despatx a Les Corts, mantenint-se completament al
marge del funcionament de la policia.
D’altra banda, el 16 de novembre de 2017 el diari Ara, recollint una nota de
premsa de l’agència EFE, publicava que «Trapero treballa des de fa dies des del
despatx que sempre ha tingut a la comissaria de les Corts –com a cap del cos– i ha
deixat d’anar al Complex Egara, a Sabadell, on hi ha la cúpula del cos i les unitats
operatives centrals... Aquesta destinació permetrà a Trapero disposar de més temps
per preparar la seva defensa com a investigat per l’Audiència Nacional en la mateixa
causa en què s’atribueix un delicte de sedició als presidents de l’ANC i d’Òmnium
Cultural».
– Per què se li ha proposat al major Josep Lluís Trapero que tornés a fer-se càrrec
del comandament del CME?
Palau del Parlament, 20 de juny de 2018
Matías Alonso Ruiz, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si va valorar el
fet que el major Josep Lluís Trapero estigués processat quan li va
proposar que es tornés a fer càrrec del comandament del Cos de
Mossos d’Esquadra
314-01738/12
FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS
Reg. 6398 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.06.2018

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 pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
Diversos mitjans de comunicació, entre els quals El Periódico, La Vanguardia i
El País, han informat que la tarda del divendres 8 de juny el President de la Generalitat i el Conseller d’Interior es van reunir amb l’ex cap del Cos de Mossos d’Esquadra, el major Josep Lluís Trapero, cessat del seu càrrec al front del CME per aplicació de l’article 155 de la Constitució per part del Govern d’Espanya un cop aprovada
la seva aplicació pel Ple del Senat, i acusat i processat per l’Audiència Nacional com
a presumpte autor dels delictes de sedició i d’organització criminal arran dels esdeveniments de l’1 d’octubre de 2017.
Les notícies publicades indiquen que l’esmentada reunió de la tarda del 8 de
juny, els senyors Torra i Buch van oferir al major Trapero que tornés a fer-se càrrec
del comandament del CME, la qual cosa va rebutjar perquè considera que no seria
convenient pel bon funcionament de l’organització policial ni per a la seva persona
assumir aquesta responsabilitat donada llur situació processal. D’altra banda, el major Trapero va insistir amb el seu compromís de seguir desenvolupant les funcions
que els responsables del Departament d’Interior i el comissari en cap li encarreguin.
Segons publica La Vanguardia, en notícia signada per Mayka Navarro, al llarg de
la trobada amb el major Trapero, el president Torra i el conseller Buch van agrair-li
la seva tasca «en l’exercici del seu càrrec al servei exemplar a la ciutadania». Aquest
agraïment el van mostrar de nou dissabte 9 de juny al matí en els seus comptes de
Twitter, amb missatges específics d’agraïment al major. La periodista de La Vanguardia explica que el major Trapero continua treballant en els Mossos d’Esquadra,
ocupant el despatx que ja tenia en una de les plantes superiors de la comissaria de
Les Corts de Barcelona. La informació periodística continua explicant que al llarg
dels vuit mesos que han passat des de la seva destitució al capdavant del CME, el
major ha acudit a diari al seu despatx a Les Corts, mantenint-se completament al
marge del funcionament de la policia.
D’altra banda, el 16 de novembre de 2017 el diari Ara, recollint una nota de
premsa de l’agència EFE, publicava que «Trapero treballa des de fa dies des del
despatx que sempre ha tingut a la comissaria de les Corts –com a cap del cos– i ha
deixat d’anar al Complex Egara, a Sabadell, on hi ha la cúpula del cos i les unitats
operatives centrals... Aquesta destinació permetrà a Trapero disposar de més temps
per preparar la seva defensa com a investigat per l’Audiència Nacional en la mateixa
causa en què s’atribueix un delicte de sedició als presidents de l’ANC i d’Òmnium
Cultural».
– En el moment de fer la proposta al major Josep Lluís Trapero de que tornés a
fer-se càrrec del comandament del CME, s’ha valorat el fet d’estar processat per un
suposat delicte de sedició per part de l’Audiència Nacional?
Palau del Parlament, 20 de juny de 2018
Matías Alonso Ruiz, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la preparació de
la defensa del major Josep Lluís Trapero en el procés penal en les
millors condicions
314-01739/12
FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS
Reg. 6399 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.06.2018

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 pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
Diversos mitjans de comunicació, entre els quals El Periódico, La Vanguardia i
El País, han informat que la tarda del divendres 8 de juny el President de la Generalitat i el Conseller d’Interior es van reunir amb l’ex cap del Cos de Mossos d’Esquadra, el major Josep Lluís Trapero, cessat del seu càrrec al front del CME per aplicació de l’article 155 de la Constitució per part del Govern d’Espanya un cop aprovada
la seva aplicació pel Ple del Senat, i acusat i processat per l’Audiència Nacional com
a presumpte autor dels delictes de sedició i d’organització criminal arran dels esdeveniments de l’1 d’octubre de 2017.
Les notícies publicades indiquen que l’esmentada reunió de la tarda del 8 de
juny, els senyors Torra i Buch van oferir al major Trapero que tornés a fer-se càrrec
del comandament del CME, la qual cosa va rebutjar perquè considera que no seria
convenient pel bon funcionament de l’organització policial ni per a la seva persona
assumir aquesta responsabilitat donada llur situació processal. D’altra banda, el major Trapero va insistir amb el seu compromís de seguir desenvolupant les funcions
que els responsables del Departament d’Interior i el comissari en cap li encarreguin.
Segons publica La Vanguardia, en notícia signada per Mayka Navarro, al llarg de
la trobada amb el major Trapero, el president Torra i el conseller Buch van agrair-li
la seva tasca «en l’exercici del seu càrrec al servei exemplar a la ciutadania». Aquest
agraïment el van mostrar de nou dissabte 9 de juny al matí en els seus comptes de
Twitter, amb missatges específics d’agraïment al major. La periodista de La Vanguardia explica que el major Trapero continua treballant en els Mossos d’Esquadra,
ocupant el despatx que ja tenia en una de les plantes superiors de la comissaria de
Les Corts de Barcelona. La informació periodística continua explicant que al llarg
dels vuit mesos que han passat des de la seva destitució al capdavant del CME, el
major ha acudit a diari al seu despatx a Les Corts, mantenint-se completament al
marge del funcionament de la policia.
D’altra banda, el 16 de novembre de 2017 el diari Ara, recollint una nota de
premsa de l’agència EFE, publicava que «Trapero treballa des de fa dies des del
despatx que sempre ha tingut a la comissaria de les Corts –com a cap del cos– i ha
deixat d’anar al Complex Egara, a Sabadell, on hi ha la cúpula del cos i les unitats
operatives centrals... Aquesta destinació permetrà a Trapero disposar de més temps
per preparar la seva defensa com a investigat per l’Audiència Nacional en la mateixa
causa en què s’atribueix un delicte de sedició als presidents de l’ANC i d’Òmnium
Cultural».
– D’acord amb les informacions publicades per alguns mitjans de comunicació,
l’objectiu del Ministeri de l’Interior de mantenir al major Josep Lluís Trapero en una
destinació de caire burocràtic durant la aplicació de l’article 155 en l’estructura del
CME, era permetre-li preparar en millors condicions llur defensa en el procés penal
obert contra ell a l’Audiència Nacional. Considera l’actual conseller d’Interior que
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al major Trapero no li cal preparar en les millors condicions llur defensa en aquest
procés penal?
Palau del Parlament, 20 de juny de 2018
Matías Alonso Ruiz, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’oferir
als agents dels Mossos d’Esquadra processats unes condicions
laborals adequades per a preparar llur defensa
314-01740/12
FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS
Reg. 6400 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.06.2018

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 pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
Diversos mitjans de comunicació, entre els quals El Periódico, La Vanguardia i
El País, han informat que la tarda del divendres 8 de juny el President de la Generalitat i el Conseller d’Interior es van reunir amb l’ex cap del Cos de Mossos d’Esquadra, el major Josep Lluís Trapero, cessat del seu càrrec al front del CME per aplicació de l’article 155 de la Constitució per part del Govern d’Espanya un cop aprovada
la seva aplicació pel Ple del Senat, i acusat i processat per l’Audiència Nacional com
a presumpte autor dels delictes de sedició i d’organització criminal arran dels esdeveniments de l’1 d’octubre de 2017.
Les notícies publicades indiquen que l’esmentada reunió de la tarda del 8 de
juny, els senyors Torra i Buch van oferir al major Trapero que tornés a fer-se càrrec
del comandament del CME, la qual cosa va rebutjar perquè considera que no seria
convenient pel bon funcionament de l’organització policial ni per a la seva persona
assumir aquesta responsabilitat donada llur situació processal. D’altra banda, el major Trapero va insistir amb el seu compromís de seguir desenvolupant les funcions
que els responsables del Departament d’Interior i el comissari en cap li encarreguin.
Segons publica La Vanguardia, en notícia signada per Mayka Navarro, al llarg de
la trobada amb el major Trapero, el president Torra i el conseller Buch van agrair-li
la seva tasca «en l’exercici del seu càrrec al servei exemplar a la ciutadania». Aquest
agraïment el van mostrar de nou dissabte 9 de juny al matí en els seus comptes de
Twitter, amb missatges específics d’agraïment al major. La periodista de La Vanguardia explica que el major Trapero continua treballant en els Mossos d’Esquadra,
ocupant el despatx que ja tenia en una de les plantes superiors de la comissaria de
Les Corts de Barcelona. La informació periodística continua explicant que al llarg
dels vuit mesos que han passat des de la seva destitució al capdavant del CME, el
major ha acudit a diari al seu despatx a Les Corts, mantenint-se completament al
marge del funcionament de la policia.
D’altra banda, el 16 de novembre de 2017 el diari Ara, recollint una nota de
premsa de l’agència EFE, publicava que «Trapero treballa des de fa dies des del
despatx que sempre ha tingut a la comissaria de les Corts –com a cap del cos– i ha
deixat d’anar al Complex Egara, a Sabadell, on hi ha la cúpula del cos i les unitats
operatives centrals... Aquesta destinació permetrà a Trapero disposar de més temps
per preparar la seva defensa com a investigat per l’Audiència Nacional en la mateixa
causa en què s’atribueix un delicte de sedició als presidents de l’ANC i d’Òmnium
Cultural».
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– Molts agents del CME, probablement centenars, estan immersos actualment en
procediments penals com a conseqüència d’activitats derivades de l’exercici de llurs
funcions, moltes de les quals s’han produït al llarg dels mesos de setembre i octubre de 2017, sota directrius i ordres rebudes a través de la cadena de comandament
encapçalada pel major Josep Lluís Trapero. Quina és la previsió del Departament
d’Interior per tal d’oferir a aquests agents les condicions laborals adients per tal que
puguin preparar en les millors condicions llur defensa en els procediments penals
que tenen oberts en llur contra?
Palau del Parlament, 20 de juny de 2018
Matías Alonso Ruiz, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió que els
agents dels Mossos d’Esquadra processats puguin dedicar la jornada
laboral a preparar llur defensa
314-01741/12
FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS
Reg. 6401 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.06.2018

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 pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
Diversos mitjans de comunicació, entre els quals El Periódico, La Vanguardia i
El País, han informat que la tarda del divendres 8 de juny el President de la Generalitat i el Conseller d’Interior es van reunir amb l’ex cap del Cos de Mossos d’Esquadra, el major Josep Lluís Trapero, cessat del seu càrrec al front del CME per aplicació de l’article 155 de la Constitució per part del Govern d’Espanya un cop aprovada
la seva aplicació pel Ple del Senat, i acusat i processat per l’Audiència Nacional com
a presumpte autor dels delictes de sedició i d’organització criminal arran dels esdeveniments de l’1 d’octubre de 2017.
Les notícies publicades indiquen que l’esmentada reunió de la tarda del 8 de
juny, els senyors Torra i Buch van oferir al major Trapero que tornés a fer-se càrrec
del comandament del CME, la qual cosa va rebutjar perquè considera que no seria
convenient pel bon funcionament de l’organització policial ni per a la seva persona
assumir aquesta responsabilitat donada llur situació processal. D’altra banda, el major Trapero va insistir amb el seu compromís de seguir desenvolupant les funcions
que els responsables del Departament d’Interior i el comissari en cap li encarreguin.
Segons publica La Vanguardia, en notícia signada per Mayka Navarro, al llarg de
la trobada amb el major Trapero, el president Torra i el conseller Buch van agrair-li
la seva tasca «en l’exercici del seu càrrec al servei exemplar a la ciutadania». Aquest
agraïment el van mostrar de nou dissabte 9 de juny al matí en els seus comptes de
Twitter, amb missatges específics d’agraïment al major. La periodista de La Vanguardia explica que el major Trapero continua treballant en els Mossos d’Esquadra,
ocupant el despatx que ja tenia en una de les plantes superiors de la comissaria de
Les Corts de Barcelona. La informació periodística continua explicant que al llarg
dels vuit mesos que han passat des de la seva destitució al capdavant del CME, el
major ha acudit a diari al seu despatx a Les Corts, mantenint-se completament al
marge del funcionament de la policia.
D’altra banda, el 16 de novembre de 2017 el diari Ara, recollint una nota de
premsa de l’agència EFE, publicava que «Trapero treballa des de fa dies des del
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despatx que sempre ha tingut a la comissaria de les Corts –com a cap del cos– i ha
deixat d’anar al Complex Egara, a Sabadell, on hi ha la cúpula del cos i les unitats
operatives centrals... Aquesta destinació permetrà a Trapero disposar de més temps
per preparar la seva defensa com a investigat per l’Audiència Nacional en la mateixa
causa en què s’atribueix un delicte de sedició als presidents de l’ANC i d’Òmnium
Cultural».
– Molts agents del CME, probablement centenars, estan immersos actualment
en procediments penals com a conseqüència d’activitats derivades de l’exercici de
llurs funcions, moltes de les quals s’han produït al llarg dels mesos de setembre i
octubre de 2017, sota directrius i ordres rebudes a través de la cadena de comandament encapçalada pel major Josep Lluís Trapero. Quina és la previsió del Departament d’Interior per tal que, tal i com sembla que s’està permetent al major Trapero,
puguin dedicar la jornada laboral a preparar en les millors condicions llur defensa
davant els tribunals?
Palau del Parlament, 20 de juny de 2018
Matías Alonso Ruiz, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la persona que es fa
càrrec dels honoraris i la minuta de la defensa del major Josep Lluís
Trapero
314-01742/12
FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS
Reg. 6402 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.06.2018

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 pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
Diversos mitjans de comunicació, entre els quals El Periódico, La Vanguardia i
El País, han informat que la tarda del divendres 8 de juny el President de la Generalitat i el Conseller d’Interior es van reunir amb l’ex cap del Cos de Mossos d’Esquadra, el major Josep Lluís Trapero, cessat del seu càrrec al front del CME per aplicació de l’article 155 de la Constitució per part del Govern d’Espanya un cop aprovada
la seva aplicació pel Ple del Senat, i acusat i processat per l’Audiència Nacional com
a presumpte autor dels delictes de sedició i d’organització criminal arran dels esdeveniments de l’1 d’octubre de 2017.
Les notícies publicades indiquen que l’esmentada reunió de la tarda del 8 de
juny, els senyors Torra i Buch van oferir al major Trapero que tornés a fer-se càrrec
del comandament del CME, la qual cosa va rebutjar perquè considera que no seria
convenient pel bon funcionament de l’organització policial ni per a la seva persona
assumir aquesta responsabilitat donada llur situació processal. D’altra banda, el major Trapero va insistir amb el seu compromís de seguir desenvolupant les funcions
que els responsables del Departament d’Interior i el comissari en cap li encarreguin.
Segons publica La Vanguardia, en notícia signada per Mayka Navarro, al llarg de
la trobada amb el major Trapero, el president Torra i el conseller Buch van agrair-li
la seva tasca «en l’exercici del seu càrrec al servei exemplar a la ciutadania». Aquest
agraïment el van mostrar de nou dissabte 9 de juny al matí en els seus comptes de
Twitter, amb missatges específics d’agraïment al major. La periodista de La Vanguardia explica que el major Trapero continua treballant en els Mossos d’Esquadra,
ocupant el despatx que ja tenia en una de les plantes superiors de la comissaria de
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Les Corts de Barcelona. La informació periodística continua explicant que al llarg
dels vuit mesos que han passat des de la seva destitució al capdavant del CME, el
major ha acudit a diari al seu despatx a Les Corts, mantenint-se completament al
marge del funcionament de la policia.
D’altra banda, el 16 de novembre de 2017 el diari Ara, recollint una nota de
premsa de l’agència EFE, publicava que «Trapero treballa des de fa dies des del
despatx que sempre ha tingut a la comissaria de les Corts –com a cap del cos– i ha
deixat d’anar al Complex Egara, a Sabadell, on hi ha la cúpula del cos i les unitats
operatives centrals... Aquesta destinació permetrà a Trapero disposar de més temps
per preparar la seva defensa com a investigat per l’Audiència Nacional en la mateixa
causa en què s’atribueix un delicte de sedició als presidents de l’ANC i d’Òmnium
Cultural».
– Segons que hem pogut conèixer per diversos mitjans, el Departament d’Interior
ha seguit la política d’aconsellar els agents del CME immersos en qualsevol tipus de
procediment judicial que facin servir els serveis jurídics del Departament. És un fet
conegut que el major Josep Lluís Trapero, malgrat ser un dels impulsors en el sí del
CME d’aquesta política, ha contractat una advocada particular, deixant de banda els
serveis jurídics del Departament. Qui es fa càrrec dels honoraris i la minuta corresponent a la defensa del major Josep Lluís Trapero?
Palau del Parlament, 20 de juny de 2018
Matías Alonso Ruiz, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació del
Departament d’Interior en la defensa penal del major Josep Lluís
Trapero
314-01743/12
FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS
Reg. 6403 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.06.2018

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 pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
Diversos mitjans de comunicació, entre els quals El Periódico, La Vanguardia i
El País, han informat que la tarda del divendres 8 de juny el President de la Generalitat i el Conseller d’Interior es van reunir amb l’ex cap del Cos de Mossos d’Esquadra, el major Josep Lluís Trapero, cessat del seu càrrec al front del CME per aplicació de l’article 155 de la Constitució per part del Govern d’Espanya un cop aprovada
la seva aplicació pel Ple del Senat, i acusat i processat per l’Audiència Nacional com
a presumpte autor dels delictes de sedició i d’organització criminal arran dels esdeveniments de l’1 d’octubre de 2017.
Les notícies publicades indiquen que l’esmentada reunió de la tarda del 8 de
juny, els senyors Torra i Buch van oferir al major Trapero que tornés a fer-se càrrec
del comandament del CME, la qual cosa va rebutjar perquè considera que no seria
convenient pel bon funcionament de l’organització policial ni per a la seva persona
assumir aquesta responsabilitat donada llur situació processal. D’altra banda, el major Trapero va insistir amb el seu compromís de seguir desenvolupant les funcions
que els responsables del Departament d’Interior i el comissari en cap li encarreguin.
Segons publica La Vanguardia, en notícia signada per Mayka Navarro, al llarg de
la trobada amb el major Trapero, el president Torra i el conseller Buch van agrair-li
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la seva tasca «en l’exercici del seu càrrec al servei exemplar a la ciutadania». Aquest
agraïment el van mostrar de nou dissabte 9 de juny al matí en els seus comptes de
Twitter, amb missatges específics d’agraïment al major. La periodista de La Vanguardia explica que el major Trapero continua treballant en els Mossos d’Esquadra,
ocupant el despatx que ja tenia en una de les plantes superiors de la comissaria de
Les Corts de Barcelona. La informació periodística continua explicant que al llarg
dels vuit mesos que han passat des de la seva destitució al capdavant del CME, el
major ha acudit a diari al seu despatx a Les Corts, mantenint-se completament al
marge del funcionament de la policia.
D’altra banda, el 16 de novembre de 2017 el diari Ara, recollint una nota de
premsa de l’agència EFE, publicava que «Trapero treballa des de fa dies des del
despatx que sempre ha tingut a la comissaria de les Corts –com a cap del cos– i ha
deixat d’anar al Complex Egara, a Sabadell, on hi ha la cúpula del cos i les unitats
operatives centrals... Aquesta destinació permetrà a Trapero disposar de més temps
per preparar la seva defensa com a investigat per l’Audiència Nacional en la mateixa
causa en què s’atribueix un delicte de sedició als presidents de l’ANC i d’Òmnium
Cultural».
– Segons que hem pogut conèixer per diversos mitjans, el Departament d’Interior ha seguit la política d’aconsellar els agents del CME immersos en qualsevol tipus
de procediment judicial que facin servir els serveis jurídics del Departament. És un
fet conegut que el major Josep Lluís Trapero, malgrat ser un dels impulsors en el sí
del CME d’aquesta política, ha contractat una advocada particular, deixant de banda
els serveis jurídics del Departament. Quina és la aportació, ja sigui econòmica o de
qualsevol altre tipus, que fa el Departament d’Interior en la defensa penal del major
Josep Lluís Trapero?
Palau del Parlament, 20 de juny de 2018
Matías Alonso Ruiz, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incoació d’un
expedient sancionador al major Josep Lluís Trapero amb relació als
delictes de què l’acusa l’Audiència Nacional
314-01744/12
FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS
Reg. 6404 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.06.2018

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 pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
Diversos mitjans de comunicació, entre els quals El Periódico, La Vanguardia i
El País, han informat que la tarda del divendres 8 de juny el President de la Generalitat i el Conseller d’Interior es van reunir amb l’ex cap del Cos de Mossos d’Esquadra, el major Josep Lluís Trapero, cessat del seu càrrec al front del CME per aplicació de l’article 155 de la Constitució per part del Govern d’Espanya un cop aprovada
la seva aplicació pel Ple del Senat, i acusat i processat per l’Audiència Nacional com
a presumpte autor dels delictes de sedició i d’organització criminal arran dels esdeveniments de l’1 d’octubre de 2017.
Les notícies publicades indiquen que l’esmentada reunió de la tarda del 8 de
juny, els senyors Torra i Buch van oferir al major Trapero que tornés a fer-se càrrec
del comandament del CME, la qual cosa va rebutjar perquè considera que no seria
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convenient pel bon funcionament de l’organització policial ni per a la seva persona
assumir aquesta responsabilitat donada llur situació processal. D’altra banda, el major Trapero va insistir amb el seu compromís de seguir desenvolupant les funcions
que els responsables del Departament d’Interior i el comissari en cap li encarreguin.
Segons publica La Vanguardia, en notícia signada per Mayka Navarro, al llarg de
la trobada amb el major Trapero, el president Torra i el conseller Buch van agrair-li
la seva tasca «en l’exercici del seu càrrec al servei exemplar a la ciutadania». Aquest
agraïment el van mostrar de nou dissabte 9 de juny al matí en els seus comptes de
Twitter, amb missatges específics d’agraïment al major. La periodista de La Vanguardia explica que el major Trapero continua treballant en els Mossos d’Esquadra,
ocupant el despatx que ja tenia en una de les plantes superiors de la comissaria de
Les Corts de Barcelona. La informació periodística continua explicant que al llarg
dels vuit mesos que han passat des de la seva destitució al capdavant del CME, el
major ha acudit a diari al seu despatx a Les Corts, mantenint-se completament al
marge del funcionament de la policia.
D’altra banda, el 16 de novembre de 2017 el diari Ara, recollint una nota de
premsa de l’agència EFE, publicava que «Trapero treballa des de fa dies des del
despatx que sempre ha tingut a la comissaria de les Corts –com a cap del cos– i ha
deixat d’anar al Complex Egara, a Sabadell, on hi ha la cúpula del cos i les unitats
operatives centrals... Aquesta destinació permetrà a Trapero disposar de més temps
per preparar la seva defensa com a investigat per l’Audiència Nacional en la mateixa
causa en què s’atribueix un delicte de sedició als presidents de l’ANC i d’Òmnium
Cultural».
– Molts agents del CME, probablement centenars, estan immersos actualment en
procediments penals com a conseqüència d’activitats derivades de l’exercici de llurs
funcions, moltes de les quals s’han produït al llarg dels mesos de setembre i octubre
de 2017, sota directrius i ordres rebudes a través de la cadena de comandament encapçalada pel major Josep Lluís Trapero. És un fet conegut que el major Josep Lluís
Trapero, malgrat ser un dels impulsors en el sí del CME de la política d’aconsellar
els agents immersos en qualsevol tipus de procediment judicial que fessin servir els
serveis jurídics del Departament, ha contractat una advocada particular. Té el Departament d’Interior la intenció de facilitar als agents immersos en procediments
judicials derivats de llur actuació sota les ordres del que ha estat major en cap del
CME fins a l’aplicació de l’article 155, l’accés als serveis jurídics proporcionats per
professionals de reconegut prestigi aliens al propi Departament?
– La Divisió d’Afers Interns del CME ha obert de forma continuada un nombre important d’expedients sancionadors, en aplicació del règim disciplinari, contra
agents als quals se’ls ha considerat autors de suposades faltes o il·lícits en l’exercici
de llurs funcions. Alguns d’aquests agents han estat o estan suspesos de sou i feina
abans de la resolució del corresponent expedient sancionador. Molts d’aquests expedients s’han obert i tramitat per supòsits que tenen una gravetat relativament petita
en comparació als greus fets dels quals s’acusa, per part de l’Audiència Nacional,
al major Josep Lluís Trapero. Per part de la Divisió d’Afers Interns, s’ha obert cap
mena d’expedient sancionador contra el major Josep Lluís Trapero, en relació als
greus delictes dels quals l’acusa l’Audiència Nacional?
Palau del Parlament, 20 de juny de 2018
Matías Alonso Ruiz, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre quan pensa el
conseller d’Interior ordenar al director general de la Policia que
impulsi un expedient sancionador contra el major Josep Lluís Trapero
314-01745/12
FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS
Reg. 6405 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.06.2018

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 pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
Diversos mitjans de comunicació, entre els quals El Periódico, La Vanguardia i
El País, han informat que la tarda del divendres 8 de juny el President de la Generalitat i el Conseller d’Interior es van reunir amb l’ex cap del Cos de Mossos d’Esquadra, el major Josep Lluís Trapero, cessat del seu càrrec al front del CME per aplicació de l’article 155 de la Constitució per part del Govern d’Espanya un cop aprovada
la seva aplicació pel Ple del Senat, i acusat i processat per l’Audiència Nacional com
a presumpte autor dels delictes de sedició i d’organització criminal arran dels esdeveniments de l’1 d’octubre de 2017.
Les notícies publicades indiquen que l’esmentada reunió de la tarda del 8 de
juny, els senyors Torra i Buch van oferir al major Trapero que tornés a fer-se càrrec
del comandament del CME, la qual cosa va rebutjar perquè considera que no seria
convenient pel bon funcionament de l’organització policial ni per a la seva persona
assumir aquesta responsabilitat donada llur situació processal. D’altra banda, el major Trapero va insistir amb el seu compromís de seguir desenvolupant les funcions
que els responsables del Departament d’Interior i el comissari en cap li encarreguin.
Segons publica La Vanguardia, en notícia signada per Mayka Navarro, al llarg de
la trobada amb el major Trapero, el president Torra i el conseller Buch van agrair-li
la seva tasca «en l’exercici del seu càrrec al servei exemplar a la ciutadania». Aquest
agraïment el van mostrar de nou dissabte 9 de juny al matí en els seus comptes de
Twitter, amb missatges específics d’agraïment al major. La periodista de La Vanguardia explica que el major Trapero continua treballant en els Mossos d’Esquadra,
ocupant el despatx que ja tenia en una de les plantes superiors de la comissaria de
Les Corts de Barcelona. La informació periodística continua explicant que al llarg
dels vuit mesos que han passat des de la seva destitució al capdavant del CME, el
major ha acudit a diari al seu despatx a Les Corts, mantenint-se completament al
marge del funcionament de la policia.
D’altra banda, el 16 de novembre de 2017 el diari Ara, recollint una nota de
premsa de l’agència EFE, publicava que «Trapero treballa des de fa dies des del
despatx que sempre ha tingut a la comissaria de les Corts –com a cap del cos– i ha
deixat d’anar al Complex Egara, a Sabadell, on hi ha la cúpula del cos i les unitats
operatives centrals... Aquesta destinació permetrà a Trapero disposar de més temps
per preparar la seva defensa com a investigat per l’Audiència Nacional en la mateixa
causa en què s’atribueix un delicte de sedició als presidents de l’ANC i d’Òmnium
Cultural».
– La Divisió d’Afers Interns del CME ha obert de forma continuada un nombre important d’expedients sancionadors, en aplicació del règim disciplinari, contra
agents als quals se’ls ha considerat autors de suposades faltes o il·lícits en l’exercici
de llurs funcions. Alguns d’aquests agents han estat o estan suspesos de sou i feina
abans de la resolució del corresponent expedient sancionador. Molts d’aquests expedients s’han obert i tramitat per supòsits que tenen una gravetat relativament petita
en comparació als greus fets dels quals s’acusa, per part de l’Audiència Nacional, al
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major Josep Lluís Trapero. En el supòsit de que la Divisió d’Afers Interns no hagi
incoat cap mena d’expedient sancionador, en aplicació del règim disciplinari, contra
el major Josep Lluís Trapero, quan pensa el conseller d’Interior ordenar al director
general de la Policia que procedeixi a impulsar el corresponent expedient sancionador?
Palau del Parlament, 20 de juny de 2018
Matías Alonso Ruiz, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’objectiu del viatge
del president de la Generalitat a Berlín del 21 de juny de 2018
314-01746/12
FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC
Reg. 6696 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.06.2018

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, 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
resposta escrita.
Segons l’agenda pública del president de la Generalitat, el 21 de juny de 2018
ha mantingut una trobada amb l’expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont,
a Berlín (Alemanya). La trobada s’ha realitzat a l’Hotel Holiday inn Berlín Airport
(Schönefeld).
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quin és l’objectiu d’aquest viatge del president de la Generalitat?
Palau del Parlament, 21 de juny de 2018
Alejandro Fernández Álvarez, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els temes tractats
en la reunió del president de la Generalitat amb l’expresident Carles
Puigdemont a Berlín el 21 de juny de 2018
314-01747/12
FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC
Reg. 6697 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.06.2018

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, 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
resposta escrita.
Segons l’agenda pública del president de la Generalitat, el 21 de juny de 2018
ha mantingut una trobada amb l’expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont,
a Berlín (Alemanya). La trobada s’ha realitzat a l’Hotel Holiday inn Berlín Airport
(Schönefeld).
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
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– Quins temes i/o assumptes s’han tractat en la reunió de president de la Generalitat amb l’expresident Carles Puigdemont?
Palau del Parlament, 21 de juny de 2018
Alejandro Fernández Álvarez, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones que
van acompanyar el president de la Generalitat a Berlín el 21 de juny
de 2018
314-01748/12
FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC
Reg. 6698 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.06.2018

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, 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
resposta escrita.
Segons l’agenda pública del president de la Generalitat, el 21 de juny de 2018
ha mantingut una trobada amb l’expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont,
a Berlín (Alemanya). La trobada s’ha realitzat a l’Hotel Holiday inn Berlín Airport
(Schönefeld).
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quines persones, altres membres del govern o personal al servei de la Generalitat, han acompanyat al president de la Generalitat en aquest viatge? Indicar els
càrrecs dels acompanyants i els motius, en cada cas, que han justificat el seu desplaçament en el viatge.
Palau del Parlament, 21 de juny de 2018
Alejandro Fernández Álvarez, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els periodistes que
van acompanyar el president de la Generalitat a Berlín el 21 de juny
de 2018
314-01749/12
FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC
Reg. 6699 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.06.2018

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, 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
resposta escrita.
Segons l’agenda pública del president de la Generalitat, el 21 de juny de 2018
ha mantingut una trobada amb l’expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont,
a Berlín (Alemanya). La trobada s’ha realitzat a l’Hotel Holiday inn Berlín Airport
(Schönefeld).
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Han acompanyat periodistes al president de la Generalitat en aquest viatge?
En cas afirmatiu, quants periodistes l’han acompanyat, a quins mitjans hi treballen
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i qui ha assumit el cost del viatge dels periodistes? En el cas que la Generalitat hagi
assumit el cost del viatge, quin ha estat el cost total del desplaçament dels periodistes? Desglossar per conceptes.
Palau del Parlament, 21 de juny de 2018
Alejandro Fernández Álvarez, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge
del president de la Generalitat a Berlín del 21 de juny de 2018 en
concepte de desplaçament
314-01750/12
FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC
Reg. 6700 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.06.2018

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, 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
resposta escrita.
Segons l’agenda pública del president de la Generalitat, el 21 de juny de 2018
ha mantingut una trobada amb l’expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont,
a Berlín (Alemanya). La trobada s’ha realitzat a l’Hotel Holiday inn Berlín Airport
(Schönefeld).
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quin ha estat el cost total del viatge del president de la Generalitat i dels seus
acompanyants a Berlín en concepte de desplaçament (vols)? Indicar les característiques del viatge.
Palau del Parlament, 21 de juny de 2018
Alejandro Fernández Álvarez, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge
del president de la Generalitat a Berlín del 21 de juny de 2018 en
concepte de pernoctació
314-01751/12
FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC
Reg. 6701 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.06.2018

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, 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
resposta escrita.
Segons l’agenda pública del president de la Generalitat, el 21 de juny de 2018
ha mantingut una trobada amb l’expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont,
a Berlín (Alemanya). La trobada s’ha realitzat a l’Hotel Holiday inn Berlín Airport
(Schönefeld).
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
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– Quin ha estat el cost total del viatge del president de la Generalitat i dels seus
acompanyants a Berlín en concepte de pernoctació, en el cas que hagi hagut? Indicar les característiques dels establiments hotelers en els que s’han allotjat.
Palau del Parlament, 21 de juny de 2018
Alejandro Fernández Álvarez, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge
del president de la Generalitat a Berlín del 21 de juny de 2018 en
concepte de manutenció
314-01752/12
FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC
Reg. 6702 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.06.2018

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, 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
resposta escrita.
Segons l’agenda pública del president de la Generalitat, el 21 de juny de 2018
ha mantingut una trobada amb l’expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont,
a Berlín (Alemanya). La trobada s’ha realitzat a l’Hotel Holiday inn Berlín Airport
(Schönefeld).
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quin ha estat el cost total del viatge del president de la Generalitat i dels seus
acompanyants a Berlín en concepte de manutenció?
Palau del Parlament, 21 de juny de 2018
Alejandro Fernández Álvarez, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge
del president de la Generalitat a Berlín del 21 de juny de 2018 en
concepte de desplaçaments durant l’estada
314-01753/12
FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC
Reg. 6703 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.06.2018

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, 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
resposta escrita.
Segons l’agenda pública del president de la Generalitat, el 21 de juny de 2018
ha mantingut una trobada amb l’expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont,
a Berlín (Alemanya). La trobada s’ha realitzat a l’Hotel Holiday inn Berlín Airport
(Schönefeld).
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
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– Quin ha estat el cost total del viatge del president de la Generalitat i dels seus
acompanyants a Berlín en concepte de transport per als desplaçaments durant la visita? Indicar les característiques del viatge.
Palau del Parlament, 21 de juny de 2018
Alejandro Fernández Álvarez, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la Generalitat ha
pagat el cost del lloguer de les dependències de l’hotel on va tenir
lloc la trobada entre el president de la Generalitat i l’expresident
Carles Puigdemont
314-01754/12
FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC
Reg. 6704 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.06.2018

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, 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
resposta escrita.
Segons l’agenda pública del president de la Generalitat, el 21 de juny de 2018
ha mantingut una trobada amb l’expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont,
a Berlín (Alemanya). La trobada s’ha realitzat a l’Hotel Holiday inn Berlín Airport
(Schönefeld).
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Ha pagat la Generalitat de Catalunya el cost de lloguer de les dependències de
l’Hotel Holiday inn Berlín Airport? En cas afirmatiu, quin ha estat el cost total del
lloguer? Desglossar per conceptes.
Palau del Parlament, 21 de juny de 2018
Alejandro Fernández Álvarez, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’informe relatiu a
les actuacions de la Inspecció de Treball sobre les condicions de
treball i contractació de les empreses del ram de l’automoció
314-01755/12
FORMULACIÓ: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP CS
Reg. 6705 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.06.2018

A la Mesa del Parlamento

Carmen de Rivera i Pla, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
– Informe sobre las actuaciones emprendidas por la Inspección de Trabajo respecto a la precariedad en las condiciones de trabajo y contratación de empresas del
ramo de automoción en Cataluña.
Palacio del Parlamento, 21 de junio de 2018
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons jurídiques
per les quals alguns consells comarcals han retirat la gestió del
servei de menjador escolar a diverses associacions de pares
d’alumnes del Gironès, el Pla de l’Estany, el Baix Empordà i el
Ripollès
314-01756/12
FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS
Reg. 7003 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.06.2018

A la Mesa del Parlament

Esther Niubó Cidoncha, diputada, 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, presenten la pregunta següent, per tal que els
sigui contestada amb resposta escrita.
La FaPaC ha denunciat que diferents Consells Comarcals han retirat la gestió
del servei de menjadors escolars a diferents AMPA del Gironès, el Pla de l’Estany,
el Baix Empordà i el Ripollès degut a l’entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Li consten al Departament quines són les raons jurídiques que avalen la retirada de la gestió dels servei de menjador escolars a diferents AMPA del Gironès, el
Pla de l’Estany, el Baix Empordà i el Ripollès?
Palau del Parlament, 19 de juny de 2018
Esther Niubó Cidoncha, Rafel Bruguera Batalla, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les associacions de
pares d’alumnes de les comarques gironines a les quals s’ha retirat
la gestió del servei de menjador escolar
314-01757/12
FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS
Reg. 7004 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.06.2018

A la Mesa del Parlament

Esther Niubó Cidoncha, diputada, 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, presenten la pregunta següent, per tal que els
sigui contestada amb resposta escrita.
La FaPaC ha denunciat que diferents Consells Comarcals han retirat la gestió
del servei de menjadors escolars a diferents AMPA del Gironès, el Pla de l’Estany,
el Baix Empordà i el Ripollès degut a l’entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– A quines AMPA de les comarques gironines se’ls ha sostret la gestió del servei
de menjador escolar? Per quin motiu? La resta d’AMPA del territori també es veuran
afectades? En cas negatiu, per quin motiu?
Palau del Parlament, 19 de juny de 2018
Esther Niubó Cidoncha, Rafel Bruguera Batalla, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera de
suplir la gestió del servei de menjador escolar que feien algunes
associacions de pares d’alumnes de les comarques gironines
314-01758/12
FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS
Reg. 7005 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.06.2018

A la Mesa del Parlament

Esther Niubó Cidoncha, diputada, 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, presenten la pregunta següent, per tal que els
sigui contestada amb resposta escrita.
La FaPaC ha denunciat que diferents Consells Comarcals han retirat la gestió
del servei de menjadors escolars a diferents AMPA del Gironès, el Pla de l’Estany,
el Baix Empordà i el Ripollès degut a l’entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Com té previst el Govern suplir la gestió del servei de menjador escolar que
feien fins el moment aquestes AMPA?
Palau del Parlament, 19 de juny de 2018
Esther Niubó Cidoncha, Rafel Bruguera Batalla, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’aplicar
els mateixos criteris d’adjudicació de la gestió del servei de menjador
escolar a totes les associacions de pares d’alumnes
314-01759/12
FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS
Reg. 7006 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.06.2018

A la Mesa del Parlament

Esther Niubó Cidoncha, diputada, 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, presenten la pregunta següent, per tal que els
sigui contestada amb resposta escrita.
La FaPaC ha denunciat que diferents Consells Comarcals han retirat la gestió
del servei de menjadors escolars a diferents AMPA del Gironès, el Pla de l’Estany,
el Baix Empordà i el Ripollès degut a l’entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Té previst el Govern aplicar els mateixos criteris d’adjudicació de la gestió del
servei de menjador escolar per totes les AMPA de Catalunya?
Palau del Parlament, 19 de juny de 2018
Esther Niubó Cidoncha, Rafel Bruguera Batalla, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha informat les
associacions de pares d’alumnes de les conseqüències de l’aplicació
de la Llei de contractes del sector públic sobre la gestió del servei
de menjador escolar
314-01760/12
FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS
Reg. 7007 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.06.2018

A la Mesa del Parlament

Esther Niubó Cidoncha, diputada, 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, presenten la pregunta següent, per tal que els
sigui contestada amb resposta escrita.
La FaPaC ha denunciat que diferents Consells Comarcals han retirat la gestió
del servei de menjadors escolars a diferents AMPA del Gironès, el Pla de l’Estany,
el Baix Empordà i el Ripollès degut a l’entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Ha informat el Govern a les AMPA de les conseqüències que té l’aplicació de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic en relació a la gestió del servei de menjador escolar?
Palau del Parlament, 19 de juny de 2018
Esther Niubó Cidoncha, Rafel Bruguera Batalla, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si les associacions
de pares d’alumnes no poden gestionar el servei de menjador escolar
per l’aplicació de la Llei de contractes del sector públic
314-01761/12
FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS
Reg. 7008 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.06.2018

A la Mesa del Parlament

Esther Niubó Cidoncha, diputada, 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, presenten la pregunta següent, per tal que els
sigui contestada amb resposta escrita.
La FaPaC ha denunciat que diferents Consells Comarcals han retirat la gestió
del servei de menjadors escolars a diferents AMPA del Gironès, el Pla de l’Estany,
el Baix Empordà i el Ripollès degut a l’entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Creu el Govern que les AMPA no poden gestionar el servei de menjador escolar amb l’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic?
Palau del Parlament, 19 de juny de 2018
Esther Niubó Cidoncha, Rafel Bruguera Batalla, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha reunit amb
els impulsors del manifest en contra del Pla director urbanístic de
l’aeròdrom de la Cerdanya
314-01762/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 7013 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.06.2018

A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta
escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
El Govern de la Generalitat promou una nova versió del pla urbanístic de l’Aeròdrom de la Cerdanya per augmentar el sòl urbanitzable i convertir-lo en un aeroport
comercial, que podria estar envoltat de zones d’aparcament, hotels i edificis comercials.
La comarca de la Cerdanya acull nombrosos espais protegits com per exemple el
Parc Natural del Cadí Moixeró, que fa que sigui un dels destins turístics per gaudir
de la natura més apreciats de Catalunya i de l’Estat.
La transformació del que avui és un petit aeròdrom esportiu en un aeroport comercial apte per l’aviació general, suposa un greu impacte en el desenvolupament
sostenible del territori. Sens dubte aquesta ampliació, amb l’augment del trànsit aeri,
es convertiria en un focus de contaminació tant acústica com d’emissions de CO2
que afectaria a tota la vall de la Cerdanya.
Alhora aquest nou pla director urbanístic podria obrir la porta a noves requalificacions de terrenys per a la construcció de nous habitatges, hotels i zones comercials.
La nova versió del PDUAC, malgrat inclou canvis respecte la versió anterior,
manté l’ampliació de la pista, un centre d’alt rendiment de pilots i no tanca de manera definitiva a les transformacions urbanístiques i creixements associats de l’anterior pla director.
Davant d’aquesta voluntat veïns i veïnes de la comarca han posat en marxa un
manifest al qual s’hi han adherit personalitats de la societat civil, econòmica i esportiva.
– S’ha reunit la Generalitat amb les persones que han impulsat el manifest en
contra del PDUAC?
Palau del Parlament, 22 de juny de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si té el vistiplau dels
municipis de la comarca per a aplicar el Pla director urbanístic de
l’aeròdrom de la Cerdanya
314-01763/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 7014 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.06.2018

A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par3.25.15. Preguntes per escrit
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lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta
escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
El Govern de la Generalitat promou una nova versió del pla urbanístic de l’Aeròdrom de la Cerdanya per augmentar el sòl urbanitzable i convertir-lo en un aeroport
comercial, que podria estar envoltat de zones d’aparcament, hotels i edificis comercials.
La comarca de la Cerdanya acull nombrosos espais protegits com per exemple el
Parc Natural del Cadí Moixeró, que fa que sigui un dels destins turístics per gaudir
de la natura més apreciats de Catalunya i de l’Estat.
La transformació del que avui és un petit aeròdrom esportiu en un aeroport comercial apte per l’aviació general, suposa un greu impacte en el desenvolupament
sostenible del territori. Sens dubte aquesta ampliació, amb l’augment del trànsit aeri,
es convertiria en un focus de contaminació tant acústica com d’emissions de CO2
que afectaria a tota la vall de la Cerdanya.
Alhora aquest nou pla director urbanístic podria obrir la porta a noves requalificacions de terrenys per a la construcció de nous habitatges, hotels i zones comercials.
La nova versió del PDUAC, malgrat inclou canvis respecte la versió anterior,
manté l’ampliació de la pista, un centre d’alt rendiment de pilots i no tanca de manera definitiva a les transformacions urbanístiques i creixements associats de l’anterior pla director.
Davant d’aquesta voluntat veïns i veïnes de la comarca han posat en marxa un
manifest al qual s’hi han adherit personalitats de la societat civil, econòmica i esportiva.
– Compta la Generalitat amb el vistiplau de cada un dels municipis de la comarca al PDUAC?
Palau del Parlament, 22 de juny de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la necessitat de
tenir més aeroports comercials
314-01764/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 7015 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.06.2018

A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta
escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
El Govern de la Generalitat promou una nova versió del pla urbanístic de l’Aeròdrom de la Cerdanya per augmentar el sòl urbanitzable i convertir-lo en un aeroport
comercial, que podria estar envoltat de zones d’aparcament, hotels i edificis comercials.
La comarca de la Cerdanya acull nombrosos espais protegits com per exemple el
Parc Natural del Cadí Moixeró, que fa que sigui un dels destins turístics per gaudir
de la natura més apreciats de Catalunya i de l’Estat.
La transformació del que avui és un petit aeròdrom esportiu en un aeroport comercial apte per l’aviació general, suposa un greu impacte en el desenvolupament
3.25.15. Preguntes per escrit
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sostenible del territori. Sens dubte aquesta ampliació, amb l’augment del trànsit aeri,
es convertiria en un focus de contaminació tant acústica com d’emissions de CO2
que afectaria a tota la vall de la Cerdanya.
Alhora aquest nou pla director urbanístic podria obrir la porta a noves requalificacions de terrenys per a la construcció de nous habitatges, hotels i zones comercials.
La nova versió del PDUAC, malgrat inclou canvis respecte la versió anterior,
manté l’ampliació de la pista, un centre d’alt rendiment de pilots i no tanca de manera definitiva a les transformacions urbanístiques i creixements associats de l’anterior pla director.
Davant d’aquesta voluntat veïns i veïnes de la comarca han posat en marxa un
manifest al qual s’hi han adherit personalitats de la societat civil, econòmica i esportiva.
– Considera la Generalitat que Catalunya necessita més aeroports comercials
més enllà de la xarxa dels sis aeroports actuals?
Palau del Parlament, 22 de juny de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’aprovar
de manera definitiva el Pla director urbanístic de l’aeròdrom de la
Cerdanya
314-01765/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 7016 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.06.2018

A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta
escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
El Govern de la Generalitat promou una nova versió del pla urbanístic de l’Aeròdrom de la Cerdanya per augmentar el sòl urbanitzable i convertir-lo en un aeroport
comercial, que podria estar envoltat de zones d’aparcament, hotels i edificis comercials.
La comarca de la Cerdanya acull nombrosos espais protegits com per exemple el
Parc Natural del Cadí Moixeró, que fa que sigui un dels destins turístics per gaudir
de la natura més apreciats de Catalunya i de l’Estat.
La transformació del que avui és un petit aeròdrom esportiu en un aeroport comercial apte per l’aviació general, suposa un greu impacte en el desenvolupament
sostenible del territori. Sens dubte aquesta ampliació, amb l’augment del trànsit aeri,
es convertiria en un focus de contaminació tant acústica com d’emissions de CO2
que afectaria a tota la vall de la Cerdanya.
Alhora aquest nou pla director urbanístic podria obrir la porta a noves requalificacions de terrenys per a la construcció de nous habitatges, hotels i zones comercials.
La nova versió del PDUAC, malgrat inclou canvis respecte la versió anterior,
manté l’ampliació de la pista, un centre d’alt rendiment de pilots i no tanca de manera definitiva a les transformacions urbanístiques i creixements associats de l’anterior pla director.
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Davant d’aquesta voluntat veïns i veïnes de la comarca han posat en marxa un
manifest al qual s’hi han adherit personalitats de la societat civil, econòmica i esportiva.
– Té previst la Generalitat aprovar de manera definitiva el PDUAC malgrat el seu
greu impacte ambiental i l’oposició veïnal?
Palau del Parlament, 22 de juny de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius del
trasllat del servei d’oncohematologia de l’Hospital Joan XXIII, de
Tarragona
314-01766/12
FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA DIPUTADA
DEL GP CATECP
Reg. 7017 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.06.2018

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 resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
En relació al trasllat previst del servei d’Oncohematologia de Tarragona a Reus:
– Quins són els motius clínics i organitzatius pels quals l’Institut Català d’Oncologia i el CatSalut tenen previst traslladar el servei d’Oncohematologia de l’Hospital
Universitari de Tarragona Joan XXIII a un altre hospital?
Palau del Parlament, 22 de juny de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta; Yolanda López Fernandez, diputada,
GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els problemes en
el funcionament i l’eficàcia dels serveis d’hematologia i oncologia
hematològica de l’Hospital Joan XXIII, de Tarragona
314-01767/12
FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA DIPUTADA
DEL GP CATECP
Reg. 7018 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.06.2018

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 resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
En relació al trasllat previst del servei d’Oncohematologia de Tarragona a Reus:

3.25.15. Preguntes per escrit
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– Existeix algun motiu o evidència de problemes en el funcionament i eficàcia
del servei d’Hematologia i Oncologia hematològica de l’Hospital Joan XXIII?
Palau del Parlament, 22 de juny de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta; Yolanda López Fernandez, diputada,
GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes del
trasllat del servei d’oncohematologia de l’Hospital Joan XXIII, de
Tarragona, en els seus professionals
314-01768/12
FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA DIPUTADA
DEL GP CATECP
Reg. 7019 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.06.2018

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 resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
En relació al trasllat previst del servei d’Oncohematologia de Tarragona a Reus:
– Quina afectació tindrà aquest trasllat previst en els professionals d’aquest servei?
Palau del Parlament, 22 de juny de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta; Yolanda López Fernandez, diputada,
GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes del
trasllat del servei d’oncohematologia de l’Hospital Joan XXIII, de
Tarragona, en la coordinació assistencial amb altres serveis
314-01769/12
FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT
DEL GP CATECP
Reg. 7020 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.06.2018

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 resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
En relació al trasllat previst del servei d’Oncohematologia de Tarragona a Reus:
– Quina afectació tindrà aquest trasllat previst en la coordinació assistencial amb
altres serveis importants per al cas, com ara el Banc de Sang territorial (ubicat al
Joan XXIII)?
Palau del Parlament, 22 de juny de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta; Yolanda López Fernandez, diputada,
GP CatECP
3.25.15. Preguntes per escrit
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