
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’externalització de serveis 
que són competència del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
310-00011/12
Substanciació 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques de prevenció 
de les agressions sexuals
310-00012/12
Substanciació 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’estratègia marítima
310-00013/12
Substanciació 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la violència masclista
310-00014/12
Substanciació 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política turística
310-00015/12
Substanciació 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques públiques 
d’acollida de refugiats
310-00016/12
Substanciació 14

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques de gènere
310-00017/12
Substanciació 14

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els treballadors públics 
de la Generalitat
310-00018/12
Substanciació 14

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el model sanitari
310-00019/12
Substanciació 14

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les delegacions exteriors 
de la Generalitat
310-00020/12
Substanciació 14

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la de-
fensa dels interessos dels catalans no independentistes en la reunió prevista amb 
el president del Govern de l’Estat
317-00007/12
Substanciació 14
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre el trac-
tament de la qüestió d’un referèndum pactat en la reunió prevista amb el president 
del Govern de l’Estat
317-00008/12
Substanciació 15

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre l’estra-
tègia i els objectius del Govern per als propers mesos
317-00009/12
Substanciació 15

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la reu-
nió prevista amb el president del Govern de l’Estat, el dret d’autodeterminació i la 
retirada dels càrrecs contra els presos polítics per la fiscalia
317-00010/12
Substanciació 15

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els 
temes que plantejarà en la reunió prevista amb el president del Govern de l’Estat
317-00011/12
Substanciació 15

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la reu-
nió prevista amb el president del Govern de l’Estat i sobre els incidents al Catalonia 
America Council i la repressió del Govern de l’Estat contra Catalunya
317-00012/12
Substanciació 15

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el trasllat de presos i treballadors 
del Centre Penitenciari La Model a la resta de centres penitenciaris
314-00231/12
Resposta del Govern 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agressions a funcio-
naris de presons registrades el 2017
314-00232/12
Resposta del Govern 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a fer 
front l’increment d’agressions als funcionaris de presons
314-00233/12
Resposta del Govern 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la detecció de casos de radicalit-
zació islàmica als centres penitenciaris
314-00234/12
Resposta del Govern 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha revisat a la baixa els preus 
dels economats dels centres penitenciaris els darrers dos anys
314-00235/12
Resposta del Govern 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inclusió de productes d’higiene 
íntima femenina als lots higiènics de les internes dels centres penitenciaris
314-00236/12
Resposta del Govern 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la freqüència del repartiment dels 
lots d’higiene gratuïts als centres penitenciaris
314-00237/12
Resposta del Govern 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’inici dels tràmits amb l’Ajunta-
ment de Barcelona per a construir el centre obert de la Zona Franca, de Barcelona
314-00810/12
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estudi per a definir els usos d’un 
nou centre per a dones i preventius a la Zona Franca, de Barcelona
314-00811/12
Resposta del Govern 24
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la investigació del suïcidi d’un in-
tern al Centre Penitenciari Brians 1
314-01288/12
Resposta del Govern 25

3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’externalització de serveis 
que són competència del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
310-00011/12
Anunci: Carles Riera Albert, juntament amb un altre diputat del SP CUP-CC 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques de prevenció 
de les agressions sexuals
310-00012/12
Anunci: Francesc Viaplana Manresa, del GP ERC 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’estratègia marítima
310-00013/12
Anunci: Mònica Palacín París, del GP ERC 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la violència masclista
310-00014/12
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política turística
310-00015/12
Anunci: Elisenda Alamany Gutiérrez, del GP CatECP 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques públiques 
d’acollida de refugiats
310-00016/12
Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques de gènere
310-00017/12
Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els treballadors públics 
de la Generalitat
310-00018/12
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el model sanitari
310-00019/12
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les delegacions exteriors 
de la Generalitat
310-00020/12
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 29

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00007/12
Anunci: Inés Arrimadas García, del GP Cs 29

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00008/12
Anunci: Xavier García Albiol, del SP PPC 30

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00009/12
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units 30

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els 
darrers esdeveniments polítics
317-00010/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 31
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00011/12
Anunci: Xavier Domènech Sampere, del GP CatECP 31

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els 
darrers esdeveniments polítics
317-00012/12
Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat 31

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la causa del brot de 
sarna del Centre d’Internament d’Estrangers de la Zona Franca, de Barcelona
311-00010/12
Canvi de Comissió tramitadora 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades 
pel Centre d’Internament d’Estrangers de la Zona Franca, de Barcelona, perquè no 
s’hi torni a produir un brot de sarna
311-00011/12
Canvi de Comissió tramitadora 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el trasllat de presos 
i treballadors del Centre Penitenciari La Model a la resta de centres penitenciaris
311-00073/12
Canvi de Comissió tramitadora 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’agressions 
a funcionaris de presons registrades el 2017
311-00074/12
Canvi de Comissió tramitadora 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades 
per a fer front l’increment d’agressions als funcionaris de presons
311-00075/12
Canvi de Comissió tramitadora 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la detecció de casos 
de radicalització islàmica als centres penitenciaris
311-00076/12
Canvi de Comissió tramitadora 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si ha revisat a la baixa 
els preus dels economats dels centres penitenciaris els darrers dos anys
311-00077/12
Canvi de Comissió tramitadora 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la inclusió de produc-
tes d’higiene íntima femenina en els lots higiènics de les internes dels centres pe-
nitenciaris
311-00078/12
Canvi de Comissió tramitadora 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la freqüència del re-
partiment dels lots d’higiene gratuïts als centres penitenciaris
311-00079/12
Canvi de Comissió tramitadora 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures de coor-
dinació entre els jutjats i els Mossos d’Esquadra per a garantir el funcionament del 
braçalet GPS que duen els condemnats per delictes d’agressió sexual i violència 
de gènere
311-00208/12
Canvi de Comissió tramitadora 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els informes relatius al 
control dels condemnats per delictes d’agressió sexual i violència de gènere
311-00209/12
Canvi de Comissió tramitadora 34
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de casos 
de reincidència de condemnats per delictes d’agressió sexual i violència de gènere 
que duien un braçalet GPS el 2016 i el 2017
311-00210/12
Canvi de Comissió tramitadora 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius de la rein-
cidència dels condemnats per delictes d’agressió sexual i violència de gènere que 
duien un braçalet GPS el 2016 i el 2017
311-00211/12
Canvi de Comissió tramitadora 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els riscos de la presèn-
cia d’animals al voltant dels barris de Sant Pere i Sant Pau, de Tarragona
311-00216/12
Canvi de Comissió tramitadora 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’origen i la captura 
dels animals que hi ha al voltant dels barris de Sant Pere i Sant Pau, de Tarragona
311-00217/12
Canvi de Comissió tramitadora 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el protocol d’actuació 
per a garantir la seguretat dels lletrats de l’Administració de justícia en les entrades 
i els escorcolls en domicilis particulars o altres immobles
311-00349/12
Canvi de Comissió tramitadora 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’aprovació inicial del 
Pla especial de Gallecs
311-00423/12
Anunci: David Cid Colomer, del GP CatECP 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la sobrecàrrega i la 
saturació laborals als serveis mèdics d’atenció primària de la Xarxa Social i Sani-
tària de Santa Tecla
311-00451/12
Anunci: Marta Ribas Frías, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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
311-00467/12
Anunci: Joan García González, del GP Cs 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’incompliment de 
l’acord de 10 d’octubre de 2017 sobre l’adhesió a les actuacions i activitats de l’en-
titat Taula per la Democràcia i sobre la justificació d’absències del personal a l’Ins-
titut Català de la Salut
311-00468/12
Anunci: Joan García González, del GP Cs 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes 
per a donar compliment a l’acord de 10 d’octubre de 2017 sobre l’adhesió a les ac-
tuacions i activitats de l’entitat Taula per la Democràcia i sobre la justificació d’ab-
sències del personal al Departament de Salut
311-00469/12
Anunci: Joan García González, del GP Cs 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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
311-00475/12
Anunci: María Luz Guilarte Sánchez, del GP Cs 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals 
ha proposat al major Josep Lluís Trapero que es tornés a fer càrrec del comanda-
ment del Cos de Mossos d’Esquadra
311-00476/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 38
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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
311-00477/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la preparació de la 
defensa del major Josep Lluís Trapero en el procés penal en les millors condicions
311-00478/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió d’oferir als 
agents dels Mossos d’Esquadra processats unes condicions laborals adequades 
per a preparar llur defensa
311-00479/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió que els 
agents dels Mossos d’Esquadra processats puguin dedicar la jornada laboral a 
preparar llur defensa
311-00480/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la persona que es fa 
càrrec dels honoraris i la minuta de la defensa del major Josep Lluís Trapero
311-00481/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’aportació del Depar-
tament d’Interior en la defensa penal del major Josep Lluís Trapero
311-00482/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 45

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la intenció de facilitar 
l’accés a serveis jurídics externs als agents dels Mossos d’Esquadra immersos en 
procediments judicials
311-00483/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 46

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la incoació d’un ex-
pedient sancionador al major Josep Lluís Trapero amb relació als delictes de què 
l’acusa l’Audiència Nacional
311-00484/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre quan pensa el conseller 
d’Interior ordenar al director general de la Policia que impulsi un expedient sancio-
nador contra el major Josep Lluís Trapero
311-00485/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de viatgers 
que han sortit de la línia 9 del metro a la parada Aeroport T2 amb el títol de trans-
port Bitllet senzill Aeroport durant els dos primers anys de funcionament
311-00486/12
Anunci: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs 50

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de viatgers 
que han accedit a la línia 9 del metro a la parada Aeroport T1 durant els dos pri-
mers anys de funcionament
311-00487/12
Anunci: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs 50

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de viatgers 
que han sortit de la línia 9 del metro a la parada Aeroport T1 durant els dos primers 
anys de funcionament
311-00488/12
Anunci: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs 51

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de viatgers 
que han accedit a la línia 9 del metro a la parada Aeroport T2 durant els dos pri-
mers anys de funcionament
311-00489/12
Anunci: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs 51
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de viatgers 
que han sortit de la línia 9 del metro a la parada Aeroport T2 durant els dos primers 
anys de funcionament
311-00490/12
Anunci: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de viatgers 
que han accedit a la línia 9 del metro a la parada Aeroport T1 amb el títol de trans-
port T-10 Treballador Aeroport durant els dos primers anys de funcionament
311-00491/12
Anunci: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de viatgers 
que han sortit de la línia 9 del metro a la parada Aeroport T1 amb el títol de transport 
T-10 Treballador Aeroport durant els dos primers anys de funcionament
311-00492/12
Anunci: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs 53

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de viatgers 
que han accedit a la línia 9 del metro a la parada Aeroport T2 amb el títol de trans-
port T-10 Treballador Aeroport durant els dos primers anys de funcionament
311-00493/12
Anunci: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs 53

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de viatgers 
que han sortit de la línia 9 del metro a la parada Aeroport T2 amb el títol de transport 
T-10 Treballador Aeroport durant els dos primers anys de funcionament
311-00494/12
Anunci: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de viatgers 
que han accedit a la línia 9 del metro a la parada Aeroport T1 amb el títol de trans-
port Bitllet senzill Aeroport durant els dos primers anys de funcionament
311-00495/12
Anunci: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de viatgers 
que han sortit de la línia 9 del metro a la parada Aeroport T1 amb el títol de trans-
port Bitllet senzill Aeroport durant els dos primers anys de funcionament
311-00496/12
Anunci: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs 55

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de viatgers 
que han accedit a la línia 9 del metro a la parada Aeroport T2 amb el títol de trans-
port Bitllet senzill Aeroport durant els dos primers anys de funcionament
311-00497/12
Anunci: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs 55

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la sentència del Tribunal Constitu-
cional relativa a la llei de Castella - la Manxa sobre la fracturació hidràulica
314-01770/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adaptació de la Llei 16/2017, del 
canvi climàtic, pel que fa a la fracturació hidràulica
314-01771/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la voluntat d’impedir la tècnica de 
la fracturació hidràulica
314-01772/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de suport a les 
entitats que s’oposen a la fracturació hidràulica
314-01773/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 58
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no ha reem-
plaçat les màquines de mamografia del CAP Bellaterra, de Cornellà (Baix Llobregat), 
i del CAP Rambla, de Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)
314-01774/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a reemplaçar 
les màquines de mamografia del CAP Bellaterra, de Cornellà (Baix Llobregat), i del 
CAP Rambla, de Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)
314-01775/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dones afectades per 
la manca de servei de mamografia al CAP Bellaterra, de Cornellà (Baix Llobregat), i 
al CAP Rambla, de Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)
314-01776/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres on s’han derivat les 
dones que s’havien de fer una mamografia al CAP Bellaterra, de Cornellà (Baix Llo-
bregat), i al CAP Rambla, de Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)
314-01777/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de mamografies de do-
nes de Cornellà, Esplugues de Llobregat i Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat) 
pendents de programació del març del 2018 ençà
314-01778/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la solució per a reduir la llista 
d’espera per a fer-se una mamografia que s’ha creat per la manca d’aquest servei 
al CAP Bellaterra, de Cornellà (Baix Llobregat), i al CAP Rambla, de Sant Feliu de 
Llobregat (Baix Llobregat)
314-01779/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de radiòlegs del CAP 
Bellaterra, de Cornellà (Baix Llobregat)
314-01780/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de radiòlegs del CAP 
Rambla, de Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)
314-01781/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de proves de radiologia 
que es fan diàriament al CAP Bellaterra, de Cornellà (Baix Llobregat)
314-01782/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de proves de radiologia 
que es fan diàriament al CAP Rambla, de Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)
314-01783/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de viatgers que han sortit 
de la línia 9 del metro a la parada Aeroport T2 amb el títol de transport Bitllet senzill 
Aeroport durant els dos primers anys de funcionament
314-01784/12
Formulació: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de viatgers que han ac-
cedit a la línia 9 del metro a la parada Aeroport T1 durant els dos primers anys de 
funcionament
314-01785/12
Formulació: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de viatgers que han 
sortit de la línia 9 del metro a la parada Aeroport T1 durant els dos primers anys 
de funcionament
314-01786/12
Formulació: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs 65
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de viatgers que han ac-
cedit a la línia 9 del metro a la parada Aeroport T2 durant els dos primers anys de 
funcionament
314-01787/12
Formulació: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de viatgers que han 
sortit de la línia 9 del metro a la parada Aeroport T2 durant els dos primers anys 
de funcionament
314-01788/12
Formulació: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de viatgers que han 
accedit a la línia 9 del metro a la parada Aeroport T1 amb el títol de transport T-10 
Treballador Aeroport durant els dos primers anys de funcionament
314-01789/12
Formulació: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de viatgers que han 
sortit de la línia 9 del metro a la parada Aeroport T1 amb el títol de transport T-10 
Treballador Aeroport durant els dos primers anys de funcionament
314-01790/12
Formulació: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de viatgers que han 
accedit a la línia 9 del metro a la parada Aeroport T2 amb el títol de transport T-10 
Treballador Aeroport durant els dos primers anys de funcionament
314-01791/12
Formulació: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de viatgers que han 
sortit de la línia 9 del metro a la parada Aeroport T2 amb el títol de transport T-10 
Treballador Aeroport durant els dos primers anys de funcionament
314-01792/12
Formulació: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de viatgers que han ac-
cedit a la línia 9 del metro a la parada Aeroport T1 amb el títol de transport Bitllet 
senzill Aeroport durant els dos primers anys de funcionament
314-01793/12
Formulació: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de viatgers que han sortit 
de la línia 9 del metro a la parada Aeroport T1 amb el títol de transport Bitllet senzill 
Aeroport durant els dos primers anys de funcionament
314-01794/12
Formulació: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de viatgers que han ac-
cedit a la línia 9 del metro a la parada Aeroport T2 amb el títol de transport Bitllet 
senzill Aeroport durant els dos primers anys de funcionament
314-01795/12
Formulació: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda pública del president de 
la Generalitat durant el viatge a Washington per l’Smithsonian Folklife Festival
314-01796/12
Formulació: Xavier García Albiol, del SP PPC 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones que han acompanyat 
el president de la Generalitat en el viatge a Washington per l’Smithsonian Folklife 
Festival
314-01797/12
Formulació: Xavier García Albiol, del SP PPC 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda pública dels membres del 
Govern que han acompanyat el president durant el viatge a Washington per l’Smit-
hsonian Folklife Festival
314-01798/12
Formulació: Xavier García Albiol, del SP PPC 71
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els periodistes que han acompa-
nyat el president de la Generalitat durant el viatge a Washington per l’Smithsonian 
Folklife Festival
314-01799/12
Formulació: Xavier García Albiol, del SP PPC 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del president 
de la Generalitat i dels seus acompanyants a Washington per l’Smithsonian Folklife 
Festival en concepte de desplaçament
314-01800/12
Formulació: Xavier García Albiol, del SP PPC 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del president 
de la Generalitat i dels seus acompanyants a Washington per l’Smithsonian Folklife 
Festival en concepte de pernoctació
314-01801/12
Formulació: Xavier García Albiol, del SP PPC 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del president 
de la Generalitat i dels seus acompanyants a Washington per l’Smithsonian Folklife 
Festival en concepte de manutenció
314-01802/12
Formulació: Xavier García Albiol, del SP PPC 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del president 
de la Generalitat i dels seus acompanyants a Washington per l’Smithsonian Folklife 
Festival en concepte de desplaçaments durant l’estada
314-01803/12
Formulació: Xavier García Albiol, del SP PPC 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús de comptes institucionals de 
les xarxes socials per a polemitzar políticament amb la tercera autoritat de Catalunya
314-01804/12
Formulació: Xavier Domènech Sampere, del GP CatECP 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el programa oficial del viatge del 
president de la Generalitat a Washington
314-01805/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acompanyants del president de 
la Generalitat en el viatge a Washington
314-01806/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si les despeses del viatge del presi-
dent de la Generalitat i de les persones que l’han acompanyat a Washington han 
anat a càrrec del pressupost de la Generalitat
314-01807/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les despeses del viatge del presi-
dent de la Generalitat i de les persones que l’han acompanyat a Washington
314-01808/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presència de diputats del Par-
lament entre les persones que han acompanyat el president de la Generalitat en el 
viatge a Washington
314-01809/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els grups parlamentaris que han es-
tat convidats a acompanyar el president de la Generalitat en el viatge a Washington
314-01810/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 77
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3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

3.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la reclamació 
retroactiva de l’IVA i la negociació amb la ministra d’Hisenda
322-00010/12
Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat 77

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les gestions 
per a la cooperació i la reciprocitat amb la televisió del País Valencià
322-00011/12
Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat 78

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la correspon-
salia de TV3 a l’Amèrica Llatina
322-00012/12
Anunci: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 78

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el contracte 
programa
322-00013/12
Anunci: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 78

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’increment 
del pressupost de la Corporació
322-00014/12
Anunci: Andrea Levy Soler, del SP PPC 79

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la governa-
bilitat de la Corporació
322-00015/12
Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP Cs 79

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el contracte 
programa i la viabilitat econòmica de la Corporació
322-00016/12
Anunci: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units 80

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la pluralitat de 
veus a Catalunya Ràdio i a les altres emissores de ràdio de la Corporació
322-00017/12
Anunci: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units 80

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la pluralitat 
de veus a TV3 i als altres canals de televisió de la Corporació
322-00018/12
Anunci: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units 81

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el futur de la 
difusió dels canals de televisió digital terrestre
322-00019/12
Anunci: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP ERC 81

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el procés de 
confluència dels serveis informatius i d’esports de TV3 i Catalunya Ràdio
322-00020/12
Anunci: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP ERC 82

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre els criteris de retransmissió en directe dels actes culturals
323-00018/12
Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat 82
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre l’emissió dels Jocs Mediterranis
323-00019/12
Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat 83

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre l’aportació econòmica extraordinària del Govern i els seus efectes sobre la 
programació
323-00020/12
Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat 83

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre l’evolució de l’emissora des que es va posar en marxa
323-00021/12
Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat 83

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la seguretat i els criteris de distribució dels equips de reporters en actes i 
manifestacions
323-00022/12
Anunci: Natàlia Sànchez Dipp, del SP CUP-CC 84

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la valoració de les majories socials
323-00023/12
Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP Cs 84

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre l’avaluació de la pluralitat a TV3 en els informes de l’empresa GFK
323-00024/12
Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP Cs 85

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre el tractament informatiu dels comitès de defensa de la república
323-00025/12
Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP Cs 85

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre els criteris de seguiment de les mobilitzacions polítiques
323-00026/12
Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP Cs 85

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la neutralitat, l’objectivitat i la pluralitat en l’elaboració i difusió del reportat-
ge «20-S»
323-00027/12
Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP Cs 86

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre els balanç del retorn a les emissions regulars d’iCat
323-00028/12
Anunci: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP ERC 86

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre les línies de programació per a l’estiu i la propera temporada
323-00029/12
Anunci: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP ERC 87

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre els plans per a continuar amb les bones dades de la darrera onada 
de l’Estudi General de Mitjans
323-00030/12
Anunci: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP ERC 87

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió so-
bre les perspectives de la producció de continguts televisius en format d’alta definició
323-00031/12
Anunci: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP ERC 88
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre 
l’externalització de serveis que són competència del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies
310-00011/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 13, tinguda el 05.07.2018, DSPC-P 16.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
polítiques de prevenció de les agressions sexuals
310-00012/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 13, tinguda el 05.07.2018, DSPC-P 16.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’estratègia 
marítima
310-00013/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 13, tinguda el 05.07.2018, DSPC-P 16.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la violència 
masclista
310-00014/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 13, tinguda el 05.07.2018, DSPC-P 16.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política 
turística
310-00015/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 13, tinguda el 05.07.2018, DSPC-P 16.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
polítiques públiques d’acollida de refugiats
310-00016/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 13, tinguda el 05.07.2018, DSPC-P 16.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
polítiques de gènere
310-00017/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 13, tinguda el 05.07.2018, DSPC-P 16.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els 
treballadors públics de la Generalitat
310-00018/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 13, tinguda el 05.07.2018, DSPC-P 16.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el model 
sanitari
310-00019/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 13, tinguda el 05.07.2018, DSPC-P 16.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
delegacions exteriors de la Generalitat
310-00020/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 13, tinguda el 05.07.2018, DSPC-P 16.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment 
en el Ple sobre la defensa dels interessos dels catalans no 
independentistes en la reunió prevista amb el president del Govern 
de l’Estat
317-00007/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 13, tinguda el 05.07.2018, DSPC-P 16.
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre el tractament de la qüestió d’un referèndum pactat en la 
reunió prevista amb el president del Govern de l’Estat
317-00008/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 13, tinguda el 05.07.2018, DSPC-P 16.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en 
el Ple sobre l’estratègia i els objectius del Govern per als propers 
mesos
317-00009/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 13, tinguda el 05.07.2018, DSPC-P 16.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la reunió prevista amb el president del Govern de l’Estat, el 
dret d’autodeterminació i la retirada dels càrrecs contra els presos 
polítics per la fiscalia
317-00010/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 13, tinguda el 05.07.2018, DSPC-P 16.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en 
el Ple sobre els temes que plantejarà en la reunió prevista amb el 
president del Govern de l’Estat
317-00011/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 13, tinguda el 05.07.2018, DSPC-P 16.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la reunió prevista amb el president del Govern de l’Estat 
i sobre els incidents al Catalonia America Council i la repressió del 
Govern de l’Estat contra Catalunya
317-00012/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 13, tinguda el 05.07.2018, DSPC-P 16.
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1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el trasllat de presos 
i treballadors del Centre Penitenciari La Model a la resta de centres 
penitenciaris
314-00231/12

Proponent: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 8041 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.07.2018

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-00231/12, us 
informo del següent:

La gestió i coordinació dels trasllats dels interns del Centre Penitenciari Homes 
de Barcelona (CPHB) a la resta de centres penitenciaris va ser satisfactòria. No es 
van produir incidències destacades. Es van emprar criteris de vinculació i arrela-
ment familiar, tenint en compte l’opinió dels interns, respectant els seus programes 
individualitzats de tractament i la continuïtat i seguiment dels tallers productius.

Des del CPHB es van traslladar 480 interns preventius al Centre Penitenciari 
Brians 1 i 235 penats a la resta de centres penitenciaris. Des del Centre Penitenciari 
Brians 1 es van desplaçar 713 interns a la resta de centres penitenciaris.

El moviment dels treballadors es va fer de forma ordenada, amb transparèn-
cia, negociació sindical i sense acomiadaments. El procés de tancament ordenat del 
Centre Penitenciari d’Homes de Barcelona s’ha dut a terme amb el màxim respecte 
als drets laborals de les persones afectades.

Barcelona, 22 de juny de 2018
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’agressions a funcionaris de presons registrades el 2017
314-00232/12

Proponent: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 8042 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.07.2018

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-00232/12, us 
informo del següent:
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L’any 2017 s’han comptabilitzat als centres penitenciaris de Catalunya les agres-
sions a funcionaris següents: 

Centre Penitenciari Tipus d’agressió Nombre d’incidents

Brians 1 Agressió greu 2

Agressió lleu 22

Agressió psiquiàtrica lleu 3

Temptativa agressió 45

Brians 2 Agressió greu 1

Agressió lleu 13

Agressió psiquiàtrica lleu 1

Temptativa agressió 20

Dones Barcelona Agressió greu 1

Agressió lleu 1

Agressió psiquiàtrica lleu 1

Temptativa agressió 0

Joves Agressió greu 1

Agressió lleu 6

Agressió psiquiàtrica lleu 0

Temptativa agressió 9

Lledoners Agressió greu 2

Agressió lleu 6

Agressió psiquiàtrica lleu 0

Temptativa agressió 6

Mas d’Enric Agressió greu 0

Agressió lleu 4

Agressió psiquiàtrica lleu 0

Temptativa agressió 4

Obert 2 de BCN Agressió greu 1

Agressió lleu 0

Agressió psiquiàtrica lleu 0

Temptativa agressió 0

Ponent Agressió greu 1

Agressió lleu 2

Agressió psiquiàtrica lleu 0

Temptativa agressió 5

Puig de les Basses Agressió greu 1

Agressió lleu 3

Agressió psiquiàtrica lleu 0

Temptativa agressió 10

Quatre Camins Agressió greu 8

Agressió lleu 23

Agressió psiquiàtrica lleu 1

Temptativa agressió 26

Barcelona, 21 de juny de 2018
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per a fer front l’increment d’agressions als funcionaris de 
presons
314-00233/12

Proponent: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 8043 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.07.2018

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-00233/12 us in-
formo del següent:

La Direcció General de Serveis Penitenciaris (DGSP) ha articulat diverses eines 
amb la finalitat de fer minvar les agressions als centres penitenciaris, en el benentès 
que aquests tipus d’incidents són inherents a l’activitat penitenciària, derivats del 
contacte i el treball continuat amb persones privades de llibertat.

La creació d’un Grup de treball tècnic, format per l’administració penitenciària i 
totes les organitzacions sindicals, que té la finalitat d’elaborar un protocol de riscos 
laborals, en cas d’agressió als empleats públics de l’àmbit de serveis penitenciaris 
durant de l’exercici de les seves funcions professionals legítimes, o com a conse-
qüència de d’aquestes.

Aquest grup de treball dissenya i estableix iniciatives eficaces per a la prevenció 
i actuació davant les agressions; preveu les situacions que poden esdevenir conflic-
tives i generar agressions als treballadors penitenciaris; estableix mesures i estra-
tègies preventives amb pautes clares i eficaces davant els incidents violents i agres-
sions, pren mesures correctores amb la finalitat d’evitar nous episodis de violència 
i/o minimitzar l’efecte negatiu en els casos en què no es puguin evitar; vetlla per la 
seguretat i salut dels treballadors penitenciaris.

Aquest grup de treball també dona suport als treballadors penitenciaris que ha-
gin estat víctimes d’agressions; posa en coneixement del Comitè de Seguretat i Sa-
lut de les agressions produïdes i les propostes correctores i de millora acordades a 
l’expedient d’investigació i anàlisi de l’incident concret.

A partir de l’elaboració i revisió continuada dels protocols d’actuació davant i la 
investigació i anàlisi d’incidents, s’identifiquen i analitzen els factors que contribuei-
xen als incidents i es proposen millores dels protocols.

El Document del grup de treball sobre les agressions que pateixen els empleats 
públics dels centres penitenciaris que depenen de la Direcció General de Serveis Pe-
nitenciaris i sobre els mecanismes per millorar-ne la prevenció fou aprovat el 15 de 
març de 2018 i ratificat per la Comissió de Salut i Seguretat Laboral, el 12 de juny 
de 2018.

Els professionals dels serveis penitenciaris que tenen tracte amb els interns en la 
seva tasca diària realitzen pràctiques professionals obligatòries, amb els objectius de 
l’ensinistrament i la transmissió de coneixements als treballadors per tal de millorar 
les actuacions en aspectes bàsics per al desenvolupament penitenciari.

D’altra banda, s’han aprovat les cinc primeres guies d’actuació penitenciària:
1. Interacció comunicativa en situacions de crisi; 2. Immobilització mecànica al 

llit; 3. Aplicació de mitjans coercitius: contenció física, manilles i defenses de goma; 
4. Incendi a l’interior d’una cel·la; 5. Escamots d’intervenció. Aquestes guies recu-
llen recomanacions i orientacions adreçades a la realització d’una tasca professional 
de l’àmbit penitenciari i estableixen els criteris per a homogeneïtzar els processos 
d’actuació dels professionals en situacions especialment crítiques i complexes. Ser-
veixen també per adaptar els diferents protocols i ordres de direcció vigents als cen-
tres amb l’objectiu de regular les diferents actuacions regimentals.
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Periòdicament, es fan simulacres per avaluar i millorar els protocols de seguretat 
i els protocols derivats del Pla d’autoprotecció.

El Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada imparteix formació tant 
de desenvolupament de competències comunes (prevenció d’incidències, gestió de 
conflictes, gestió de la comunicació amb interns, gestió de la informació, etc.), com 
de programes específics en l’àmbit de rehabilitació (adreçada específicament a tre-
balladors destinats als departaments especials o de règim tancat, a les unitats de rè-
gim obert i semiobert, a les unitats de dones o a les unitats de joves). També, quan 
cal, organitza formacions transversals de tot el personal al servei de la DGSP, tingui 
o no contacte continuat amb els interns, per exemple, en la implementació d’aplica-
tius informàtics com a eina per a la prevenció d’incidents i agressions.

La DGSP vetlla per la correcta dotació de mitjans materials adients, per garan-
tir la seguretat: eines de comunicació (radiotransmissors, polsadors, intèrfons), ele-
ments electrònics de seguretat (CCTV, detectors de metalls, etc.) i elements indivi-
duals de seguretat (equips de proteccions, de respiració assistida, etc.)

La DGSP ha desenvolupat el projecte Riscanvi, d’eines predictores del risc, i el 
programa de seguiment i seguretat interior, destinades a avaluar les diferents tipo-
logies de risc que poden presentar els interns en cada moment. Un dels riscos que 
mesuren és el de la violència intra institucional, directament relacionada amb les 
possibles respostes agressives dels interns. Aquest projecte permet un adequat accés 
a la informació compartida d’interès per als professionals que estan directament en 
contacte amb els interns.

I, finalment, tenim programes de tractament dirigits als interns dirigits als in-
terns que han emprat la violència en la comissió del delicte o que es manifesten de 
manera violenta als centres penitenciaris.

Barcelona, 22 de juny de 2018
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la detecció de casos 
de radicalització islàmica als centres penitenciaris
314-00234/12

Proponent: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 8044 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.07.2018

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-00234/12 us in-
formo del següent:

Als centres penitenciaris de Catalunya, l’anàlisi dels processos de radicalització 
islamista es realitza a través del Protocol de Detecció de Radicalització Extremis-
ta Violenta (PRODERAI), en coordinació amb la Policia de la Generalitat-Mossos 
d’Esquadra.

Des de la posada en marxa d’aquest protocol, no consta que hi hagi hagut cap 
detingut en operacions policials per delictes relacionats amb el terrorisme de caire 
gihadista que s’hagi radicalitzat als centres penitenciaris de Catalunya.
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El 14 de juny de 2018, constaven dos interns ingressats als centres penitenciaris 
de Catalunya per delictes relacionats amb el terrorisme islamista, sobre els quals 
s’aplica un seguiment que, per raons de seguretat, no podem divulgar.

Barcelona, 22 de juny de 2018
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha revisat a la 
baixa els preus dels economats dels centres penitenciaris els darrers 
dos anys
314-00235/12

Proponent: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 8045 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.07.2018

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-00235/12, us 
informo del següent:

Durant els darrers dos anys, d’acord amb la política de millora continua i també 
seguint les recomanacions del Síndic de Greuges i del Parlament de Catalunya, el 
CIRE ha realitzat diferents actuacions encaminades a revisar i actuar sobre preus, 
que es relacionen a continuació: 

Any Articles Articles Observacions

2016 23 6 – Aigua 1,5 l fresca (vending) de 0,50 € a 0,53 € (preu dintre 
mitjana supermercat)

– Ventilador de 25,95 € a 26,95 € (adequació mercat)

– Joc coberts (cullera, forquilla i ganivet) model normalitzat DGSP 
incrementa el preu per requisit de vendre embossat (procés de 
manipulat) d’1 € a 1,10 € (els coberts) i d’1,5 € a 1,6 € (el got)

2017 15 0 – Productes d’higiene femenina (mitjana –27%)

– Cereals i pa de motlle (-11%)

– Tints cabells (-11%)
2018 3 0 – Flexo de 12,10 € a 10,95 €

– Escalfallet de 39,95 € a 37,95 €

– Cereals Esguir de 5,7 €/kg a 3,95 €/kg (segona vegada que 
es baixa el preu: canvi de format més gran on el preu kg és 
més econòmic).

Les actuacions sobres preus realitzades al 2017 s’han centrat en articles d’higie-
ne femenina i altres que havien estat objecte de reclamació, com són els cereals i el 
pa de motlle: 

Ref. Article PVP inicial PVP %

1519 Tampó regular Tampax 20 u. 3,99 € 3,50 € 12%

1520 Tampó súper Tampax 20 u. 4,19 € 3,50 € 16%

1521 Tampó súper plus Tampax 20 u. 4,39 € 3,50 € 20%

1522 Compreses Ausonia extraplana 18 u. 2,79 € 1,95 € 30%

1525 Compreses Ausonia nit ales 14 u. 3,15 € 1,95 € 38%

1526 Protector íntim Ausonia normal 40 u. 1,99 € 1,50 € 25%

1527 Protector íntim Ausonia maxi 30 u. 1,99 € 1,50 € 25%

164 Cereals Smacks Kelloggs 375g 3,82 € 3,41 € 11%
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Ref. Article PVP inicial PVP %

165 Cereals Corn Flakes Kelloggs 375g 3,82 € 3,41 € 11%

243 Cereals Choco Krispies Kelloggs 375g 3,82 € 3,41 € 11%

1515 Tint Dicora negre 4,45 € 3,95 € 11%

1516 Tint Dicora castany 4,45 € 3,95 € 11%

1517 Tint Dicora ros fosc 4,45 € 3,95 € 11%

1518 Tint Dicora ros clar 4,45 € 3,95 € 11%

1160 Pa de motlle blanc Ortiz/Bimbo 420g 1,15 € 1,00 € 13%

D’altra banda, al setembre de 2017 es van introduir, també, referències per mi-
llorar l’oferta amb el preu topat pel fabricant: 

Ref. Article PVP

1160 Pa de motlle banc Bimbo 420g 1,00 €

1759 Cacauets Borges 100g 1,00 €

1760 Ametlles torrades Borges 80g 2,00 €

1761 Nous Borges 90g 2,00 €

1658 Galetes Campurrianas 150g 1,00 €

1707 Galetes Krit 150g 1,00 €

1755 Cereals Flakes Nocilla 130g 1,00 €

1756 Cereals Flakes Choco 130g 1,00 €

1757 Cereals Flakes Cachobarra 90g 1,00 €

1758 Cracker 200g 1,00 €

La darrera llista de preus del servei de botiga que gestiona el CIRE en els centres 
penitenciaris va ser aprovat per la Comissió de Seguiment de l’encàrrec de gestió 
vigent, en data 25 de maig de 2018. Aquesta comissió és l’encarregada de fixar els 
preus de tots els productes a la venda i adaptar-los en funció de les variacions que 
es produeixin i la seva política de preus es regeix pel que disposa la Llei orgànica 
1/1979, de 26 de setembre, general penitenciaria, al seu art. 24:

«Es permet als interns l’adquisició pel seu compte de productes alimentaris i de 
consum dins els límits reglamentàriament fixats [...] L’autoritat competent ha de con-
trolar els preus, i en cap cas no poden ser superiors als que regeixin a la localitat en 
què estigui ubicat l’establiment».

S’ha de tenir en compte que els productes que es venen a través del servei de bo-
tiga són productes de naturalesa complementària, i no tenen la consideració de pro-
ductes de primera necessitat, d’acord amb el que s’estableix a l’art. 114 del Decret 
329/2006, de 5 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització i funcio-
nament dels serveis d’execució penal a Catalunya, que textualment diu:

«Els economats dels centres penitenciaris seran un servei que donarà la institu-
ció penitenciària als/a les interns/es i que permetrà disposar d’un sistema d’adquisi-
ció de productes de naturalesa complementària als que facilita el departament com-
petent en matèria d’execució penal».

Els productes que són considerats de primera necessitat (alimentació, higiene, 
personal i roba) són facilitats als interns de manera gratuïta per l’Administració pe-
nitenciària.

De fet, de l’anàlisi de la cistella de la compra dels interns es conclou que es con-
sumeix gairebé la meitat del pressupost en tabac, el preu del qual el marca el BOE. 
Els preus de la telefonia i el vending són preus de mercat i només el 29% restant 
són productes genèrics d’alimentació, higiene i altres (de venda directa –finestreta– 
i per catàleg):
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D’altra banda, en data 23 de març de 2017, es va realitzar un estudi comparatiu 
de preus per part d’una comissió paritària formada per dos membres de la Comissió 
de Seguiment i dos de l’empresa adjudicatària del servei, amb l’objectiu de valorar 
les diferències de preu dels productes que es venen a les botigues dels centres peni-
tenciaris en relació als que es venen als comerços de la localitat on estigui ubicat el 
centre, obtenint la següent conclusió: «Les cistelles obtingudes permeten concloure 
que l’import de la cistella de botigues està dins de la mitjana de cistelles». Segons 
aquest estudi, el perjudici també radica en la impossibilitat de competir amb mar-
ques blanques i els formats grans, objecte de restricció normativa per motius de se-
guretat penitenciària i alimentària.

En la línia de les actuacions exposades, la Comissió de Seguiment de l’encàrrec 
de gestió vigent del servei de botiga adquireix el compromís de continuar treballant 
per a la millora dels preus dels productes. En aquest sentit, a partir del gener de 
2019, amb la posada en marxa de la nova licitació per al subministrament de pro-
ductes, tant el CIRE com el Departament de Justícia han proposat una rebaixa subs-
tancial dels preus d’una selecció dels productes més venuts que, en alguns casos, 
podria arribar al 20% (aquest percentatge queda subjecte al resultat de la licitació).

Barcelona, 22 de juny de 2018
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inclusió de 
productes d’higiene íntima femenina als lots higiènics de les internes 
dels centres penitenciaris
314-00236/12

Proponent: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 8046 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.07.2018

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-00236/12, us 
informo del següent:

Els productes d’higiene íntima de primera necessitat per a les dones son articles 
complementaris, ja que no totes les internes els precisen, i s’incorporen als lots hi-
giènics sota demanda i sense limitacions de reposició.

Barcelona, 22 de juny de 2018
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la freqüència del 
repartiment dels lots d’higiene gratuïts als centres penitenciaris
314-00237/12

Proponent: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 8047 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.07.2018

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-00237/12 us in-
formo del següent:

Segons es regula a la Instrucció de la Direcció General de Serveis Penitenciaris 
1/2018, sobre lots higiènics, que va entrar el vigor el passat dia 1 de maig de 2018 i 
que defineix la composició, els criteris de lliurament i la periodicitat de reposició, el 
lliurament dels lots s’estableix de la manera següent:

1. Lliurament inicial i reposició ordinària
a. Lots complets: S’ha de lliurar un lot complet (d’home o de dona) a les persones 

que ingressin en un centre penitenciari de Catalunya procedents de llibertat o d’un 
centre penitenciari de fora de Catalunya.

S’ha de lliurar un lot complet infantil a les internes que ingressin en un centre 
penitenciari acompanyades de fills/filles menors de tres anys.

Els lots higiènics (d’home o de dona) s’han de reposar cada dos mesos. Els lots 
infantils s’han de reposar cada mes.

b. Lots reduïts: S’ha de lliurar un lot reduït a les persones internes ubicades en 
departaments de règim tancat, i a aquelles persones que romanguin en un establi-
ment en condició de trànsit.

c. Articles complementaris: Els articles complementaris es podran lliurar, de 
manera individualitzada fora del lot, a petició de la persona interna, amb la perio-
dicitat i les condicions següents: pinta d’home (reposició anual); raspall de cabells 
de dona (reposició anual); joc de raspall de cabells i pinta infantil (reposició anual); 
maquinetes d’afaitar; 1 per dia d’ingrés en departaments règim tancat; 1 per dia 
d’ingrés en condició de trànsit; 1 per dia d’ingrés en unitats psiquiàtriques; paquet 
de compreses; preservatius (2 per a cada comunicació íntima); gel-xampú de 750 ml; 
raspall de dents; raspall de dents infantil i dentifrici infantil

2. Reposició extraordinària
Es podran lliurar articles del lot higiènic abans del període de reposició ordina-

ri de dos mesos a aquelles persones internes que, per raons sanitàries específiques 
o degut a situacions regimentals, requereixin unes millors condicions d’higiene, i a 
aquelles persones internes en situació de vulnerabilitat que ho sol·licitin.

Barcelona, 18 de juny de 2018
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’inici dels tràmits 
amb l’Ajuntament de Barcelona per a construir el centre obert de la 
Zona Franca, de Barcelona
314-00810/12

Proponent: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 8038 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.07.2018

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-00810/12 us in-
formo del següent:

El 10 de gener de 2017 se signa el conveni de col·laboració entre la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona per a la reordenació dels equipaments peni-
tenciaris a la ciutat de Barcelona.

A l’acord segon d’aquest conveni es recull que l’Ajuntament de Barcelona cedirà 
gratuïtament a la Generalitat de Catalunya la propietat de dues parcel·les ubicades 
a la Zona Franca de Barcelona, destinades a construir els nous equipaments peni-
tenciaris.

A l’acord tercer d’aquest conveni es preveu que l’Ajuntament de Barcelona, com 
a molt tard el 31 de desembre de 2017, cedirà gratuïtament el domini dels solars de 
20.014 m2 i 6.500 m2, referenciats a l’acord segon, a la Generalitat de Catalunya, 
lliures de càrregues, de gravàmens i d’ocupants, amb o sense títol, per a poder-hi 
construir els equipaments penitenciaris descrits a l’acord anterior.

Actualment, restem a l’espera que es faci efectiva aquesta cessió.

Barcelona, 26 de juny de2018
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estudi per a definir 
els usos d’un nou centre per a dones i preventius a la Zona Franca, 
de Barcelona
314-00811/12

Proponent: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 8039 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.07.2018

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-00811/12 us in-
formo del següent:

En l’acord tercer del conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya 
i l’Ajuntament de Barcelona per a la reordenació dels equipaments penitenciaris a 
la ciutat de Barcelona signat el 10 de gener de 2017 es diu que: La cessió gratuïta 
de domini a favor de la Generalitat de Catalunya està subjecta al dret de reversió 
pel termini màxim de quinze anys, per a l’eventualitat de no destinar les parcel·les a 
la finalitat de construcció dels equipaments penitenciaris i s’ha de mantenir la seva 
destinació durant els trenta anys següents.
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Actualment, el Departament de Justícia no està treballant en l’estudi per defi-
nir els usos del nou equipament penitenciari a ubicar en el solar de 20.014 m2 de la 
Zona Franca.

Barcelona, 26 de juny de 2018
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la investigació del 
suïcidi d’un intern al Centre Penitenciari Brians 1
314-01288/12

Proponent: Munia Fernández-Jordán Celorio, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 8049 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.07.2018

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-01288/12 us in-
formo del següent:

El passat dia 27 d’abril de 2018, el Servei d’Inspecció de la Direcció General de 
Serveis Penitenciaris (DGSP) va incoar un expedient d’informació reservada núme-
ro 18/2018 per tal de determinar les circumstàncies concurrents en la mort que es va 
produir el dia 12 d’abril de 2018 al Centre Penitenciari Brians 1. Aquest expedient 
d’informació reservada encara no s’ha resolt.

La DGSP incoa expedients d’informacions reservades d’ofici cada cop que es 
produeix una mort en un centre penitenciari.

Barcelona, 22 de juny de 2018
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia
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3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre 
l’externalització de serveis que són competència del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies
310-00011/12

ANUNCI: CARLES RIERA ALBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT DEL 

SP CUP-CC

Reg. 8283 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.07.2018

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant, Maria Sirvent Escrig, diputada del Subgrup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, presenten al 
Govern la pregunta següent, per tal que els sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Sobre l’externalització de serveis competència del Departament de Treball, 

Afers Socials i Famílies.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2018
Carles Riera Albert, representant; Maria Sirvent Escrig, diputada, SP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
polítiques de prevenció de les agressions sexuals
310-00012/12

ANUNCI: FRANCESC VIAPLANA MANRESA, DEL GP ERC

Reg. 8286 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.07.2018

A la Mesa del Parlament
Francesc Viaplana Manresa, diputat del Grup Parlamentari Republicà, d’acord 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern respecte les polítiques de prevenció en les 

agressions sexuals?

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2018
Francesc Viaplana Manresa, diputat GP ERC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’estratègia 
marítima
310-00013/12

ANUNCI: MÒNICA PALACÍN PARÍS, DEL GP ERC

Reg. 8287 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.07.2018

A la Mesa del Parlament
Mònica Palacín París, diputada del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern respecte l’Estratègia Marítima per a Cata-

lunya?

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2018
Mònica Palacín París, diputada GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la violència 
masclista
310-00014/12

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 8289 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.07.2018

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern en relació amb la violència masclista?

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política 
turística
310-00015/12

ANUNCI: ELISENDA ALAMANY GUTIÉRREZ, DEL GP CATECP

Reg. 8291 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.07.2018

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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– El Govern mantindrà la mateixa política turística que els governs anteriors?

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
polítiques públiques d’acollida de refugiats
310-00016/12

ANUNCI: ALBERT BATET I CANADELL, DEL GP JXCAT

Reg. 8292 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.07.2018

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines són les polítiques públiques d’acollida dels refugiats?

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
polítiques de gènere
310-00017/12

ANUNCI: ALBERT BATET I CANADELL, DEL GP JXCAT

Reg. 8293 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.07.2018

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins instruments desplegarà el Govern en matèria de polítiques de gènere?

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els 
treballadors públics de la Generalitat
310-00018/12

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 8295 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.07.2018

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 



BOPC 119
6 de juliol de 2018

3.25.05. Preguntes orals en el Ple 29 

– Sobre treballadors públics de la Generalitat.

Palau del Parlament, 02 de juny de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el model 
sanitari
310-00019/12

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 8296 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.07.2018

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el model sanitari de la Generalitat.

Palau del Parlament, 02 de juny de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
delegacions exteriors de la Generalitat
310-00020/12

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 8297 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.07.2018

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre les delegacions exteriors de la Generalitat.

Palau del Parlament, 02 de juny de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00007/12

ANUNCI: INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 7646 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.07.2018

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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– Quina valoració fa el Molt Honorable president de la Generalitat de la situació 
política a Catalunya?

Palau del Parlament, 26 de juny de 2018
Inés Arrimadas García, presidenta GP Cs

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00008/12

ANUNCI: XAVIER GARCÍA ALBIOL, DEL SP PPC

Reg. 8123 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.07.2018

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, representant del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Què opina el Molt Honorable president de la Generalitat de l’actual situació 

política a Catalunya?

Palau del Parlament, 28 de juny de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00009/12

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 8134 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.07.2018

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

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

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

ció amb la situació política actual?

Palau del Parlament, 26 de juny de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
317-00010/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 8288 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.07.2018

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

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

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

polítics succeïts a Catalunya?

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00011/12

ANUNCI: XAVIER DOMÈNECH SAMPERE, DEL GP CATECP

Reg. 8290 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.07.2018

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

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

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

política?

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2018
Xavier Domènech Sampere, president GP CatECP

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
317-00012/12

ANUNCI: ALBERT BATET I CANADELL, DEL GP JXCAT

Reg. 8294 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.07.2018

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Quina és es l’opinió del Molt Honorable president en relació als darrers esde-
veniments de l’actualitat política?

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la causa 
del brot de sarna del Centre d’Internament d’Estrangers de la Zona 
Franca, de Barcelona
311-00010/12

CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, 03.07.2018.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures adoptades pel Centre d’Internament d’Estrangers de la Zona 
Franca, de Barcelona, perquè no s’hi torni a produir un brot de sarna
311-00011/12

CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, 03.07.2018.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
trasllat de presos i treballadors del Centre Penitenciari La Model a la 
resta de centres penitenciaris
311-00073/12

CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, 03.07.2018.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre d’agressions a funcionaris de presons registrades el 2017
311-00074/12

CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, 03.07.2018.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures adoptades per a fer front l’increment d’agressions als 
funcionaris de presons
311-00075/12

CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, 03.07.2018.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
detecció de casos de radicalització islàmica als centres penitenciaris
311-00076/12

CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, 03.07.2018.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si ha 
revisat a la baixa els preus dels economats dels centres penitenciaris 
els darrers dos anys
311-00077/12

CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, 03.07.2018.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
inclusió de productes d’higiene íntima femenina en els lots higiènics 
de les internes dels centres penitenciaris
311-00078/12

CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, 03.07.2018.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
freqüència del repartiment dels lots d’higiene gratuïts als centres 
penitenciaris
311-00079/12

CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, 03.07.2018.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures de coordinació entre els jutjats i els Mossos d’Esquadra 
per a garantir el funcionament del braçalet GPS que duen els 
condemnats per delictes d’agressió sexual i violència de gènere
311-00208/12

CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, 03.07.2018.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
informes relatius al control dels condemnats per delictes d’agressió 
sexual i violència de gènere
311-00209/12

CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, 03.07.2018.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de casos de reincidència de condemnats per delictes 
d’agressió sexual i violència de gènere que duien un braçalet GPS el 
2016 i el 2017
311-00210/12

CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, 03.07.2018.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
motius de la reincidència dels condemnats per delictes d’agressió 
sexual i violència de gènere que duien un braçalet GPS el 2016 i el 
2017
311-00211/12

CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, 03.07.2018.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
riscos de la presència d’animals al voltant dels barris de Sant Pere i 
Sant Pau, de Tarragona
311-00216/12

CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Acord: Mesa del Parlament, 03.07.2018.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’origen i 
la captura dels animals que hi ha al voltant dels barris de Sant Pere i 
Sant Pau, de Tarragona
311-00217/12

CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Acord: Mesa del Parlament, 03.07.2018.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
protocol d’actuació per a garantir la seguretat dels lletrats de 
l’Administració de justícia en les entrades i els escorcolls en 
domicilis particulars o altres immobles
311-00349/12

CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, 03.07.2018.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’aprovació inicial del Pla especial de Gallecs
311-00423/12

ANUNCI: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 3876 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 04.07.2018

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quan té previst la Generalitat portar a aprovació inicial el Pla especial de Ga-

llecs?

Palau del Parlament, 29 de maig de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
sobrecàrrega i la saturació laborals als serveis mèdics d’atenció 
primària de la Xarxa Social i Sanitària de Santa Tecla
311-00451/12

ANUNCI: MARTA RIBAS FRÍAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT DEL GP 

CATECP

Reg. 4975 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 25.06.2018

A la Mesa de la Comissió de Salut
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, Yolanda López Fernández, diputada del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 165.3 del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, 
per tal que els sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
Els treballadors i treballadores d’Atenció Primària de la Xarxa Sanitaria Santa 

Tecla van aturar el servei el passat 8 de juny per a denunciar les condicions de tre-
ball del sector.

En l’aturada, el personal sanitari ha denunciat la falta de substitucions per bai-
xes laborals o de vacances, les agendes dobles de treball, la sobrecàrrega laboral i la 
precarietat en el servei d’atenció primària.

– Considera el Departament que hi ha sobrecàrrega de feina en els centres de 
la Xarxa Santa Tecla? S’estan substituint les baixes laborals i de vacances amb un 
ritme adequat en els centres de la Xarxa Santa Tecla? En quina mesura té previst el 
Departament augmentar la plantilla durant el període d’estiu? Quines mesures de 
millora pensa assumir el Departament per evitar la saturació laboral i dels serveis 
mèdics que ha denunciat el seu propi personal?

Palau del Parlament, 8 de juny de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta: Yolanda López Fernández, diputada, GP 

CatECP

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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
311-00467/12

ANUNCI: JOAN GARCÍA GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 5598 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 25.06.2018

A la Mesa de la Comissió de Salut
Joan García González, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do 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 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 octu-
bre de 2017 de la entidad Taula per la Democràcia y sobre la justificación de las au-
sencias 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: 
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– ¿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

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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
311-00468/12

ANUNCI: JOAN GARCÍA GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 5599 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 25.06.2018

A la Mesa de la Comissió de Salut
Joan García González, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do 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 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 ausen-
cias 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 oralment en comissió 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
311-00469/12

ANUNCI: JOAN GARCÍA GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 5600 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 25.06.2018

A la Mesa de la Comissió de Salut
Joan García González, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do 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 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 ausen-
cias 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: 



BOPC 119
6 de juliol de 2018

3.25.10. Preguntes orals en comissió 38

– ¿Qué medidas piensa tomar el Departament de Salut para garantizar el cum-
plimiento de dicho acuerdo?

Palacio del Parlamento, 14 de junio de 2018
Joan García González, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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
311-00475/12

ANUNCI: MARÍA LUZ GUILARTE SÁNCHEZ, DEL GP CS

Reg. 6371 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 

27.06.2018

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 Co-
missió.

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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
311-00476/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 6387 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 28.06.2018

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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 Genera-
litat i el conseller d’Interior es van reunir amb l’ex cap del Cos de Mossos d’Esqua-
dra, el major Josep Lluís Trapero, cessat del seu càrrec al front del CME per aplica-
ció 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 esde-
veniments de l’1 d’octubre de 2017.
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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 ma-
jor 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 Van-
guardia 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

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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
311-00477/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 6388 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 28.06.2018

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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 Genera-
litat i el conseller d’Interior es van reunir amb l’ex cap del Cos de Mossos d’Esqua-
dra, el major Josep Lluís Trapero, cessat del seu càrrec al front del CME per aplica-
ció 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 
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a presumpte autor dels delictes de sedició i d’organització criminal arran dels esde-
veniments 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 ma-
jor 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 Van-
guardia 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

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
preparació de la defensa del major Josep Lluís Trapero en el procés 
penal en les millors condicions
311-00478/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 6389 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 28.06.2018

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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 Genera-
litat i el conseller d’Interior es van reunir amb l’ex cap del Cos de Mossos d’Esqua-
dra, el major Josep Lluís Trapero, cessat del seu càrrec al front del CME per aplica-
ció de l’article 155 de la Constitució per part del Govern d’Espanya un cop aprovada 
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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 esde-
veniments 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 ma-
jor 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 Van-
guardia 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 
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 oralment en comissió sobre la 
previsió d’oferir als agents dels Mossos d’Esquadra processats unes 
condicions laborals adequades per a preparar llur defensa
311-00479/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 6390 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 28.06.2018

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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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 Genera-
litat i el conseller d’Interior es van reunir amb l’ex cap del Cos de Mossos d’Esqua-
dra, el major Josep Lluís Trapero, cessat del seu càrrec al front del CME per aplica-
ció 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 esde-
veniments 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 ma-
jor 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 Van-
guardia 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 octu-
bre 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
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
previsió que els agents dels Mossos d’Esquadra processats puguin 
dedicar la jornada laboral a preparar llur defensa
311-00480/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 6391 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 28.06.2018

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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 Genera-
litat i el conseller d’Interior es van reunir amb l’ex cap del Cos de Mossos d’Esqua-
dra, el major Josep Lluís Trapero, cessat del seu càrrec al front del CME per aplica-
ció 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 esde-
veniments 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 ma-
jor 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 Van-
guardia 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 comanda-
ment encapçalada pel major Josep Lluís Trapero. Quina és la previsió del Departa-
ment d’Interior per tal que, tal i com sembla que s’està permetent al major Trapero, 
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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 oralment en comissió sobre la 
persona que es fa càrrec dels honoraris i la minuta de la defensa del 
major Josep Lluís Trapero
311-00481/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 6392 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 28.06.2018

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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 Genera-
litat i el conseller d’Interior es van reunir amb l’ex cap del Cos de Mossos d’Esqua-
dra, el major Josep Lluís Trapero, cessat del seu càrrec al front del CME per aplica-
ció 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 esde-
veniments 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 ma-
jor 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 Van-
guardia 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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– 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 corres-
ponent 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 oralment en comissió sobre 
l’aportació del Departament d’Interior en la defensa penal del major 
Josep Lluís Trapero
311-00482/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 6393 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 28.06.2018

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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 Genera-
litat i el conseller d’Interior es van reunir amb l’ex cap del Cos de Mossos d’Esqua-
dra, el major Josep Lluís Trapero, cessat del seu càrrec al front del CME per aplica-
ció 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 esde-
veniments 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 ma-
jor 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 Van-
guardia 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 

Fascicle segon
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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’Interi-
or 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 oralment en comissió sobre la 
intenció de facilitar l’accés a serveis jurídics externs als agents dels 
Mossos d’Esquadra immersos en procediments judicials
311-00483/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 6394 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 28.06.2018

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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 Genera-
litat i el conseller d’Interior es van reunir amb l’ex cap del Cos de Mossos d’Esqua-
dra, el major Josep Lluís Trapero, cessat del seu càrrec al front del CME per aplica-
ció 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 esde-
veniments 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 ma-
jor 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 Van-
guardia 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 
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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 en-
capçalada 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 De-
partament 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?

Palau del Parlament, 20 de juny de 2018
Matías Alonso Ruiz, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
incoació d’un expedient sancionador al major Josep Lluís Trapero 
amb relació als delictes de què l’acusa l’Audiència Nacional
311-00484/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 6395 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 28.06.2018

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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 Genera-
litat i el conseller d’Interior es van reunir amb l’ex cap del Cos de Mossos d’Esqua-
dra, el major Josep Lluís Trapero, cessat del seu càrrec al front del CME per aplica-
ció 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 esde-
veniments 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 ma-
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jor 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 Van-
guardia 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 nom-
bre 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 expe-
dients 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

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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
311-00485/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 6396 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 28.06.2018

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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 Genera-
litat i el conseller d’Interior es van reunir amb l’ex cap del Cos de Mossos d’Esqua-
dra, el major Josep Lluís Trapero, cessat del seu càrrec al front del CME per aplica-
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ció 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 esde-
veniments 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 ma-
jor 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 Van-
guardia 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 nom-
bre 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 expe-
dients 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. 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 sancio-
nador?

Palau del Parlament, 20 de juny de 2018
Matías Alonso Ruiz, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de viatgers que han sortit de la línia 9 del metro a la parada 
Aeroport T2 amb el títol de transport Bitllet senzill Aeroport durant 
els dos primers anys de funcionament
311-00486/12

ANUNCI: MARINA BRAVO SOBRINO, DEL GP CS

Reg. 7647 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 04.07.2018

A la Mesa de la Comissió de Territori
Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do 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 línea 9 de metro, en su tramo del Aeropuerto a Zona Universitaria, se puso en 
servicio el 12 de febrero de 2016.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos viajeros totales han salido de la línea 9 de metro en la parada Aero-

port T2, durante los dos primeros años de servicio de esta estación, utilizando un 
billete Aeropuerto (sencillo)? ¿Cuáles son los ingresos correspondientes a las vali-
daciones de estos billetes?

Palacio del Parlamento, 20 de junio de 2018
Marina Bravo Sobrino, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de viatgers que han accedit a la línia 9 del metro a la parada 
Aeroport T1 durant els dos primers anys de funcionament
311-00487/12

ANUNCI: MARINA BRAVO SOBRINO, DEL GP CS

Reg. 7648 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 04.07.2018

A la Mesa de la Comissió de Territori
Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do 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 línea 9 de metro, en su tramo del Aeropuerto a Zona Universitaria, se puso en 
servicio el 12 de febrero de 2016.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos viajeros totales han accedido a la línea 9 de metro en la parada Aero-

port T1 durante los dos primeros años de servicio de esta estación?

Palacio del Parlamento, 20 de junio de 2018
Marina Bravo Sobrino, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de viatgers que han sortit de la línia 9 del metro a la parada 
Aeroport T1 durant els dos primers anys de funcionament
311-00488/12

ANUNCI: MARINA BRAVO SOBRINO, DEL GP CS

Reg. 7649 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 04.07.2018

A la Mesa de la Comissió de Territori
Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do 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 línea 9 de metro, en su tramo del Aeropuerto a Zona Universitaria, se puso en 
servicio el 12 de febrero de 2016.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos viajeros totales han salido de la línea 9 de metro en la parada Aero-

port T1 durante los dos primeros años de servicio de esta estación?

Palacio del Parlamento, 20 de junio de 2018
Marina Bravo Sobrino, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de viatgers que han accedit a la línia 9 del metro a la parada 
Aeroport T2 durant els dos primers anys de funcionament
311-00489/12

ANUNCI: MARINA BRAVO SOBRINO, DEL GP CS

Reg. 7650 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 04.07.2018

A la Mesa de la Comissió de Territori
Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do 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 línea 9 de metro, en su tramo del Aeropuerto a Zona Universitaria, se puso en 
servicio el 12 de febrero de 2016.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos viajeros totales han accedido a la línea 9 de metro en la parada Aero-

port T2 durante los dos primeros años de servicio de esta estación?
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 

Palacio del Parlamento, 20 de junio de 2018
Marina Bravo Sobrino, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de viatgers que han sortit de la línia 9 del metro a la parada 
Aeroport T2 durant els dos primers anys de funcionament
311-00490/12

ANUNCI: MARINA BRAVO SOBRINO, DEL GP CS

Reg. 7651 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 04.07.2018

A la Mesa de la Comissió de Territori
Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do 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 línea 9 de metro, en su tramo del Aeropuerto a Zona Universitaria, se puso en 
servicio el 12 de febrero de 2016.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos viajeros totales han salido de la línea 9 de metro en la parada Aero-

port T2 durante los dos primeros años de servicio de esta estación?

Palacio del Parlamento, 20 de junio de 2018
Marina Bravo Sobrino, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de viatgers que han accedit a la línia 9 del metro a la parada 
Aeroport T1 amb el títol de transport T-10 Treballador Aeroport 
durant els dos primers anys de funcionament
311-00491/12

ANUNCI: MARINA BRAVO SOBRINO, DEL GP CS

Reg. 7652 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 04.07.2018

A la Mesa de la Comissió de Territori
Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do 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 línea 9 de metro, en su tramo del Aeropuerto a Zona Universitaria, se puso en 
servicio el 12 de febrero de 2016.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos viajeros totales han accedido a la línea 9 de metro en la parada Aero-

port T1, durante los dos primeros años de servicio de esta estación, utilizando un 
título T-10 Treb. Aeoroport?

Palacio del Parlamento, 20 de junio de 2018
Marina Bravo Sobrino, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de viatgers que han sortit de la línia 9 del metro a la parada 
Aeroport T1 amb el títol de transport T-10 Treballador Aeroport 
durant els dos primers anys de funcionament
311-00492/12

ANUNCI: MARINA BRAVO SOBRINO, DEL GP CS

Reg. 7653 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 04.07.2018

A la Mesa de la Comissió de Territori
Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do 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 línea 9 de metro, en su tramo del Aeropuerto a Zona Universitaria, se puso en 
servicio el 12 de febrero de 2016.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos viajeros totales han salido de la línea 9 de metro en la parada Aero-

port T1, durante los dos primeros años de servicio de esta estación, utilizando un 
título T-10 Treb. Aeoroport?

Palacio del Parlamento, 20 de junio de 2018
Marina Bravo Sobrino, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de viatgers que han accedit a la línia 9 del metro a la parada 
Aeroport T2 amb el títol de transport T-10 Treballador Aeroport 
durant els dos primers anys de funcionament
311-00493/12

ANUNCI: MARINA BRAVO SOBRINO, DEL GP CS

Reg. 7654 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 04.07.2018

A la Mesa de la Comissió de Territori
Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do 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 línea 9 de metro, en su tramo del Aeropuerto a Zona Universitaria, se puso en 
servicio el 12 de febrero de 2016.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos viajeros totales han accedido a la línea 9 de metro en la parada Ae-

roport T2, durante los dos primeros años de servicio de esta estación, utilizando un 
título T-10 Treb. Aeoroport?

Palacio del Parlamento, 20 de junio de 2018
Marina Bravo Sobrino, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de viatgers que han sortit de la línia 9 del metro a la parada 
Aeroport T2 amb el títol de transport T-10 Treballador Aeroport 
durant els dos primers anys de funcionament
311-00494/12

ANUNCI: MARINA BRAVO SOBRINO, DEL GP CS

Reg. 7655 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 04.07.2018

A la Mesa de la Comissió de Territori
Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do 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 línea 9 de metro, en su tramo del Aeropuerto a Zona Universitaria, se puso en 
servicio el 12 de febrero de 2016.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos viajeros totales han salido de la línea 9 de metro en la parada Aero-

port T2, durante los dos primeros años de servicio de esta estación, utilizando un 
título T-10 Treb. Aeoroport?

Palacio del Parlamento, 20 de junio de 2018
Marina Bravo Sobrino, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de viatgers que han accedit a la línia 9 del metro a la parada 
Aeroport T1 amb el títol de transport Bitllet senzill Aeroport durant 
els dos primers anys de funcionament
311-00495/12

ANUNCI: MARINA BRAVO SOBRINO, DEL GP CS

Reg. 7656 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 04.07.2018

A la Mesa de la Comissió de Territori
Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do 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 línea 9 de metro, en su tramo del Aeropuerto a Zona Universitaria, se puso en 
servicio el 12 de febrero de 2016.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos viajeros totales han accedido a la línea 9 de metro en la parada Ae-

roport T1, durante los dos primeros años de servicio de esta estación, utilizando un 
billete Aeropuerto (sencillo)? ¿Cuáles son los ingresos correspondientes a las vali-
daciones de estos billetes?

Palacio del Parlamento, 20 de junio de 2018
Marina Bravo Sobrino, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de viatgers que han sortit de la línia 9 del metro a la parada 
Aeroport T1 amb el títol de transport Bitllet senzill Aeroport durant 
els dos primers anys de funcionament
311-00496/12

ANUNCI: MARINA BRAVO SOBRINO, DEL GP CS

Reg. 7657 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 04.07.2018

A la Mesa de la Comissió de Territori
Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do 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 línea 9 de metro, en su tramo del Aeropuerto a Zona Universitaria, se puso en 
servicio el 12 de febrero de 2016.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos viajeros totales han salido de la línea 9 de metro en la parada Aero-

port T1, durante los dos primeros años de servicio de esta estación, utilizando un 
billete Aeropuerto (sencillo)? ¿Cuáles son los ingresos correspondientes a las vali-
daciones de estos billetes?

Palacio del Parlamento, 20 de junio de 2018
Marina Bravo Sobrino, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de viatgers que han accedit a la línia 9 del metro a la parada 
Aeroport T2 amb el títol de transport Bitllet senzill Aeroport durant 
els dos primers anys de funcionament
311-00497/12

ANUNCI: MARINA BRAVO SOBRINO, DEL GP CS

Reg. 7658 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 04.07.2018

A la Mesa de la Comissió de Territori
Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do 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 línea 9 de metro, en su tramo del Aeropuerto a Zona Universitaria, se puso en 
servicio el 12 de febrero de 2016.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos viajeros totales han accedido a la línea 9 de metro en la parada Ae-

roport T2, durante los dos primeros años de servicio de esta estación, utilizando un 
billete Aeropuerto (sencillo)? ¿Cuáles son los ingresos correspondientes a las vali-
daciones de estos billetes?

Palacio del Parlamento, 20 de junio de 2018
Marina Bravo Sobrino, diputada GP Cs
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3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la sentència del 
Tribunal Constitucional relativa a la llei de Castella - la Manxa sobre 
la fracturació hidràulica
314-01770/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CATECP

Reg. 7430 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.07.2018

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat, Yolanda López Fernández, diputada del Grup Par-

lamentari 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 Tribunal Constitucional recentment ha obert la porta a que les comunitats au-

tònomes declarin zones lliures de Fracking en el seu territori. El Tribunal Constitu-
cional ha avalat la via proposada per Castella la Manxa que permet la zonificació on 
la fracturació hidràulica sigui rebutjada, restringida o permesa.

Aquesta llei estableix mesures addicionals de protecció de la salut pública i del 
medi ambient per l’exploració, investigació o explotació de la tècnica del Fracking. 
L’administració haurà de guiar-se per la protecció de la salut humana i la biodiver-
sitat, atenent els riscos d’aquesta tècnica en la contaminació d’aigües superficials i 
subterrànies, la potencialitat sísmica induïda, i evitar afectacions a àrees i recursos 
naturals, a patrimoni cultural, o l’afectació d’elements geològics, ambientals, paisat-
gístics i socioeconòmics. La normativa de Castella la Manxa permet elaborar un pla 
estratègic que inclogui i determini aquesta zonificació i la voluntat expressada pel 
seu Govern és vetar aquesta tècnica.

– Quina valoració fa el Govern de la Generalitat de la sentència del TC?

Palau del Parlament, 22 de juny de 2018
David Cid Colomer, Yolanda López Fernández, diputats, GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adaptació de la Llei 
16/2017, del canvi climàtic, pel que fa a la fracturació hidràulica
314-01771/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CATECP

Reg. 7431 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.07.2018

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat, Yolanda López Fernández, diputada del Grup Par-

lamentari 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 Tribunal Constitucional recentment ha obert la porta a que les comunitats au-

tònomes declarin zones lliures de Fracking en el seu territori. El Tribunal Constitu-
cional ha avalat la via proposada per Castella la Manxa que permet la zonificació on 
la fracturació hidràulica sigui rebutjada, restringida o permesa.
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Aquesta llei estableix mesures addicionals de protecció de la salut pública i del 
medi ambient per l’exploració, investigació o explotació de la tècnica del Fracking. 
L’administració haurà de guiar-se per la protecció de la salut humana i la biodiver-
sitat, atenent els riscos d’aquesta tècnica en la contaminació d’aigües superficials i 
subterrànies, la potencialitat sísmica induïda, i evitar afectacions a àrees i recursos 
naturals, a patrimoni cultural, o l’afectació d’elements geològics, ambientals, paisat-
gístics i socioeconòmics.

La normativa de Castella la Manxa permet elaborar un pla estratègic que inclo-
gui i determini aquesta zonificació i la voluntat expressada pel seu Govern és vetar 
aquesta tècnica.

– Té intenció d’adaptar el Departament de Territori i Sostenibilitat la llei de Can-
vi Climàtic en el mateix sentit que la llei de Castella la Manxa pel que fa a la tècnica 
de Fracking i que ha estat avalada per el TC?

Palau del Parlament, 22 de juny de 2018
David Cid Colomer, Yolanda López Fernández, diputats, GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la voluntat d’impedir 
la tècnica de la fracturació hidràulica
314-01772/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CATECP

Reg. 7432 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.07.2018

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat, Yolanda López Fernández, diputada del Grup Par-

lamentari 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 Tribunal Constitucional recentment ha obert la porta a que les comunitats au-

tònomes declarin zones lliures de Fracking en el seu territori. El Tribunal Constitu-
cional ha avalat la via proposada per Castella la Manxa que permet la zonificació on 
la fracturació hidràulica sigui rebutjada, restringida o permesa.

Aquesta llei estableix mesures addicionals de protecció de la salut pública i del 
medi ambient per l’exploració, investigació o explotació de la tècnica del Fracking. 
L’administració haurà de guiar-se per la protecció de la salut humana i la biodiver-
sitat, atenent els riscos d’aquesta tècnica en la contaminació d’aigües superficials i 
subterrànies, la potencialitat sísmica induïda, i evitar afectacions a àrees i recursos 
naturals, a patrimoni cultural, o l’afectació d’elements geològics, ambientals, paisat-
gístics i socioeconòmics.

La normativa de Castella la Manxa permet elaborar un pla estratègic que inclo-
gui i determini aquesta zonificació i la voluntat expressada pel seu Govern és vetar 
aquesta tècnica.

– Segueix el Govern de la Generalitat tenint la voluntat d’impedir que es pugui 
utilitzar la tècnica del Fracking a Catalunya?

Palau del Parlament, 22 de juny de 2018
David Cid Colomer, Yolanda López Fernández, diputats, GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de 
suport a les entitats que s’oposen a la fracturació hidràulica
314-01773/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CATECP

Reg. 7433 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.07.2018

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat, Yolanda López Fernández, diputada del Grup Par-

lamentari 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 Tribunal Constitucional recentment ha obert la porta a que les comunitats au-

tònomes declarin zones lliures de Fracking en el seu territori. El Tribunal Constitu-
cional ha avalat la via proposada per Castella la Manxa que permet la zonificació on 
la fracturació hidràulica sigui rebutjada, restringida o permesa.

Aquesta llei estableix mesures addicionals de protecció de la salut pública i del 
medi ambient per l’exploració, investigació o explotació de la tècnica del Fracking. 
L’administració haurà de guiar-se per la protecció de la salut humana i la biodiver-
sitat, atenent els riscos d’aquesta tècnica en la contaminació d’aigües superficials i 
subterrànies, la potencialitat sísmica induïda, i evitar afectacions a àrees i recursos 
naturals, a patrimoni cultural, o l’afectació d’elements geològics, ambientals, paisat-
gístics i socioeconòmics.

La normativa de Castella la Manxa permet elaborar un pla estratègic que inclo-
gui i determini aquesta zonificació i la voluntat expressada pel seu Govern és vetar 
aquesta tècnica.

– Quins mecanismes de suport té pensat el Govern de la Generalitat per a les 
entitats catalanes que s’oposen al Fracking per tal que puguin participar en xarxes 
europees i internacionals per aturar aquesta tècnica tan agressiva per a la salut i el 
medi ambient?

Palau del Parlament, 22 de juny de 2018
David Cid Colomer, Yolanda López Fernández, diputats, GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals no ha reemplaçat les màquines de mamografia del CAP 
Bellaterra, de Cornellà (Baix Llobregat), i del CAP Rambla, de Sant 
Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)
314-01774/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 7439 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.07.2018

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 respos-
ta escrita.

Els municipis de Cornellà, Esplugues i Sant Feliu estan sense servei de mamo-
grafia des del mes de març de 2018, després que les màquines que s’utilitzen en els 
Centres d’Atenció Primària (CAP) de Bellaterra de Cornellà, i Rambla de Sant Feliu 
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que donen servei als tres municipis s’hagin espatllat. Els CAP resten a l’espera de 
que es reemplacin les màquines per nous models. Segons els propis especialistes del 
servei de radiologia de Cornellà, per motiu d’un tràmit administratiu, s’està deixant 
de prestar un servei mèdic preventiu de vital importància per a la detecció primeren-
ca i el diagnòstic de les malalties mamàries al que tenen dret les dones.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Per quin motiu no s’han reemplaçat encara les màquines de mamografia del 

CAP Bellaterra de Cornellà i del CAP Rambla de Sant Feliu que porten espatllades 
des del març de 2018?

Palau del Parlament, 22 de juny de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista 
per a reemplaçar les màquines de mamografia del CAP Bellaterra, 
de Cornellà (Baix Llobregat), i del CAP Rambla, de Sant Feliu de 
Llobregat (Baix Llobregat)
314-01775/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 7440 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.07.2018

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 respos-
ta escrita.

Els municipis de Cornellà, Esplugues i Sant Feliu estan sense servei de mamo-
grafia des del mes de març de 2018, després que les màquines que s’utilitzen en els 
Centres d’Atenció Primària (CAP) de Bellaterra de Cornellà, i Rambla de Sant Feliu 
que donen servei als tres municipis s’hagin espatllat. Els CAP resten a l’espera de 
que es reemplacin les màquines per nous models. Segons els propis especialistes del 
servei de radiologia de Cornellà, per motiu d’un tràmit administratiu, s’està deixant 
de prestar un servei mèdic preventiu de vital importància per a la detecció primeren-
ca i el diagnòstic de les malalties mamàries al que tenen dret les dones.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quan té previst el Govern reemplaçar les màquines de mamografia del CAP de 

Bellaterra de Cornellà i del CAP Rambla de Sant Feliu que porten espatllades des 
del març de 2018?

Palau del Parlament, 22 de juny de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dones 
afectades per la manca de servei de mamografia al CAP Bellaterra, 
de Cornellà (Baix Llobregat), i al CAP Rambla, de Sant Feliu de 
Llobregat (Baix Llobregat)
314-01776/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 7441 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.07.2018

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 respos-
ta escrita.

Els municipis de Cornellà, Esplugues i Sant Feliu estan sense servei de mamo-
grafia des del mes de març de 2018, després que les màquines que s’utilitzen en els 
Centres d’Atenció Primària (CAP) de Bellaterra de Cornellà, i Rambla de Sant Feliu 
que donen servei als tres municipis s’hagin espatllat. Els CAP resten a l’espera de 
que es reemplacin les màquines per nous models. Segons els propis especialistes del 
servei de radiologia de Cornellà, per motiu d’un tràmit administratiu, s’està deixant 
de prestar un servei mèdic preventiu de vital importància per a la detecció primeren-
ca i el diagnòstic de les malalties mamàries al que tenen dret les dones.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes dones s’han vist afectades per la falta de servei de mamografia dels 

CAP Bellaterra de Cornellà i Rambla de Sant Feliu que donen servei als municipis 
de Cornellà, Esplugues i Sant Feliu des del mes de març de 2018?

Palau del Parlament, 22 de juny de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres on 
s’han derivat les dones que s’havien de fer una mamografia al CAP 
Bellaterra, de Cornellà (Baix Llobregat), i al CAP Rambla, de Sant 
Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)
314-01777/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 7442 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.07.2018

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 respos-
ta escrita.

Els municipis de Cornellà, Esplugues i Sant Feliu estan sense servei de mamo-
grafia des del mes de març de 2018, després que les màquines que s’utilitzen en els 
Centres d’Atenció Primària (CAP) de Bellaterra de Cornellà, i Rambla de Sant Feliu 
que donen servei als tres municipis s’hagin espatllat. Els CAP resten a l’espera de 
que es reemplacin les màquines per nous models. Segons els propis especialistes del 
servei de radiologia de Cornellà, per motiu d’un tràmit administratiu, s’està deixant 
de prestar un servei mèdic preventiu de vital importància per a la detecció primeren-
ca i el diagnòstic de les malalties mamàries al que tenen dret les dones.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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– On s’han derivat a les dones que s’havien de fer una mamografia als CAP Be-
llaterra de Cornellà i Rambla de Sant Feliu des del març de 2018?

Palau del Parlament, 22 de juny de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
mamografies de dones de Cornellà, Esplugues de Llobregat i Sant 
Feliu de Llobregat (Baix Llobregat) pendents de programació del 
març del 2018 ençà
314-01778/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 7443 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.07.2018

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 respos-
ta escrita.

Els municipis de Cornellà, Esplugues i Sant Feliu estan sense servei de mamo-
grafia des del mes de març de 2018, després que les màquines que s’utilitzen en els 
Centres d’Atenció Primària (CAP) de Bellaterra de Cornellà, i Rambla de Sant Feliu 
que donen servei als tres municipis s’hagin espatllat. Els CAP resten a l’espera de 
que es reemplacin les màquines per nous models. Segons els propis especialistes del 
servei de radiologia de Cornellà, per motiu d’un tràmit administratiu, s’està deixant 
de prestar un servei mèdic preventiu de vital importància per a la detecció primeren-
ca i el diagnòstic de les malalties mamàries al que tenen dret les dones.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes proves de mamografia de dones de Cornellà, Esplugues i Sant Feliu 

estan pendents de programació des del mes de març de 2018?

Palau del Parlament, 22 de juny de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la solució per 
a reduir la llista d’espera per a fer-se una mamografia que s’ha 
creat per la manca d’aquest servei al CAP Bellaterra, de Cornellà 
(Baix Llobregat), i al CAP Rambla, de Sant Feliu de Llobregat (Baix 
Llobregat)
314-01779/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 7444 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.07.2018

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 respos-
ta escrita.

Els municipis de Cornellà, Esplugues i Sant Feliu estan sense servei de mamo-
grafia des del mes de març de 2018, després que les màquines que s’utilitzen en els 



BOPC 119
6 de juliol de 2018

3.25.15. Preguntes per escrit 62

Centres d’Atenció Primària (CAP) de Bellaterra de Cornellà, i Rambla de Sant Fe-
liu que donen servei als tres municipis s’hagin espatllat. Els CAP resten a l’espera 
de que es reemplacin les màquines per nous models. Segons els propis especialis-
tes del servei de radiologia de Cornellà, per motiu d’un tràmit administratiu, s’està 
deixant de prestar un servei mèdic preventiu de vital importància per a la detecció 
primerenca i el diagnòstic de les malalties mamàries al que tenen dret les dones.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina solució ha donat el Departament de Salut per atacar la llista d’espera per 

la prova de mamografies que s’ha anat acumulant degut a la falta de servei en els 
CAP Bellaterra de Cornellà i Rambla de Sant Feliu des del mes de març de 2018?

Palau del Parlament, 22 de juny de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
radiòlegs del CAP Bellaterra, de Cornellà (Baix Llobregat)
314-01780/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 7445 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.07.2018

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 respos-
ta escrita.

Els municipis de Cornellà, Esplugues i Sant Feliu estan sense servei de mamo-
grafia des del mes de març de 2018, després que les màquines que s’utilitzen en els 
Centres d’Atenció Primària (CAP) de Bellaterra de Cornellà, i Rambla de Sant Feliu 
que donen servei als tres municipis s’hagin espatllat. Els CAP resten a l’espera de 
que es reemplacin les màquines per nous models. Segons els propis especialistes del 
servei de radiologia de Cornellà, per motiu d’un tràmit administratiu, s’està deixant 
de prestar un servei mèdic preventiu de vital importància per a la detecció primeren-
ca i el diagnòstic de les malalties mamàries al que tenen dret les dones.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants radiòlegs hi ha actualment al CAP Bellaterra de Cornellà?

Palau del Parlament, 22 de juny de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
radiòlegs del CAP Rambla, de Sant Feliu de Llobregat (Baix 
Llobregat)
314-01781/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 7446 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.07.2018

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

Els municipis de Cornellà, Esplugues i Sant Feliu estan sense servei de mamo-
grafia des del mes de març de 2018, després que les màquines que s’utilitzen en els 
Centres d’Atenció Primària (CAP) de Bellaterra de Cornellà, i Rambla de Sant Fe-
liu que donen servei als tres municipis s’hagin espatllat. Els CAP resten a l’espera 
de que es reemplacin les màquines per nous models. Segons els propis especialis-
tes del servei de radiologia de Cornellà, per motiu d’un tràmit administratiu, s’està 
deixant de prestar un servei mèdic preventiu de vital importància per a la detecció 
primerenca i el diagnòstic de les malalties mamàries al que tenen dret les dones.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants radiòlegs hi ha actualment al CAP Rambla de Sant Feliu?

Palau del Parlament, 22 de juny de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de proves 
de radiologia que es fan diàriament al CAP Bellaterra, de Cornellà 
(Baix Llobregat)
314-01782/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 7447 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.07.2018

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 respos-
ta escrita.

Els municipis de Cornellà, Esplugues i Sant Feliu estan sense servei de mamo-
grafia des del mes de març de 2018, després que les màquines que s’utilitzen en els 
Centres d’Atenció Primària (CAP) de Bellaterra de Cornellà, i Rambla de Sant Fe-
liu que donen servei als tres municipis s’hagin espatllat. Els CAP resten a l’espera 
de que es reemplacin les màquines per nous models. Segons els propis especialis-
tes del servei de radiologia de Cornellà, per motiu d’un tràmit administratiu, s’està 
deixant de prestar un servei mèdic preventiu de vital importància per a la detecció 
primerenca i el diagnòstic de les malalties mamàries al que tenen dret les dones.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes proves de radiologia es fan diàriament al CAP Bellaterra de Corne-

llà? S’ha reduït l’horari d’aquestes proves? En cas afirmatiu, per quin motiu? Quina 
afectació ha tingut en els pacients?

Palau del Parlament, 22 de juny de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de proves 
de radiologia que es fan diàriament al CAP Rambla, de Sant Feliu de 
Llobregat (Baix Llobregat)
314-01783/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 7448 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.07.2018

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 respos-
ta escrita.

Els municipis de Cornellà, Esplugues i Sant Feliu estan sense servei de mamo-
grafia des del mes de març de 2018, després que les màquines que s’utilitzen en els 
Centres d’Atenció Primària (CAP) de Bellaterra de Cornellà, i Rambla de Sant Fe-
liu que donen servei als tres municipis s’hagin espatllat. Els CAP resten a l’espera 
de que es reemplacin les màquines per nous models. Segons els propis especialis-
tes del servei de radiologia de Cornellà, per motiu d’un tràmit administratiu, s’està 
deixant de prestar un servei mèdic preventiu de vital importància per a la detecció 
primerenca i el diagnòstic de les malalties mamàries al que tenen dret les dones.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes proves de radiologia es fan diàriament al CAP Rambla de Sant Feliu? 

S’ha reduït l’horari d’aquestes proves? En cas afirmatiu, per quin motiu? Quina afec-
tació ha tingut en els pacients?

Palau del Parlament, 22 de juny de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
viatgers que han sortit de la línia 9 del metro a la parada Aeroport 
T2 amb el títol de transport Bitllet senzill Aeroport durant els dos 
primers anys de funcionament
314-01784/12

FORMULACIÓ: MARINA BRAVO SOBRINO, DEL GP CS

Reg. 7661 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.07.2018

A la Mesa del Parlamento
Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

La línea 9 de metro, en su tramo del Aeropuerto a Zona Universitaria, se puso en 
servicio el 12 de febrero de 2016.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos viajeros totales han salido de la línea 9 de metro en la parada Aero-

port T2, durante los dos primeros años de servicio de esta estación, utilizando un 
billete Aeropuerto (sencillo)? ¿Cuáles son los ingresos correspondientes a las vali-
daciones de estos billetes?

Palacio del Parlamento, 20 de junio de 2018 
Marina Bravo Sobrino, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
viatgers que han accedit a la línia 9 del metro a la parada Aeroport 
T1 durant els dos primers anys de funcionament
314-01785/12

FORMULACIÓ: MARINA BRAVO SOBRINO, DEL GP CS

Reg. 7662 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.07.2018

A la Mesa del Parlamento
Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

La línea 9 de metro, en su tramo del Aeropuerto a Zona Universitaria, se puso en 
servicio el 12 de febrero de 2016.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos viajeros totales han accedido a la línea 9 de metro en la parada Ae-

roport T1 durante los dos primeros años de servicio de esta estación?

Palacio del Parlamento, 20 de junio de 2018
Marina Bravo Sobrino, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
viatgers que han sortit de la línia 9 del metro a la parada Aeroport T1 
durant els dos primers anys de funcionament
314-01786/12

FORMULACIÓ: MARINA BRAVO SOBRINO, DEL GP CS

Reg. 7663 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.07.2018

A la Mesa del Parlamento
Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

La línea 9 de metro, en su tramo del Aeropuerto a Zona Universitaria, se puso en 
servicio el 12 de febrero de 2016.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos viajeros totales han salido de la línea 9 de metro en la parada Aero-

port T1 durante los dos primeros años de servicio de esta estación?

Palacio del Parlamento, 20 de junio de 2018 
Marina Bravo Sobrino, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
viatgers que han accedit a la línia 9 del metro a la parada Aeroport 
T2 durant els dos primers anys de funcionament
314-01787/12

FORMULACIÓ: MARINA BRAVO SOBRINO, DEL GP CS

Reg. 7664 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.07.2018

A la Mesa del Parlamento
Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

La línea 9 de metro, en su tramo del Aeropuerto a Zona Universitaria, se puso en 
servicio el 12 de febrero de 2016.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos viajeros totales han accedido a la línea 9 de metro en la parada Aero-

port T2 durante los dos primeros años de servicio de esta estación?

Palacio del Parlamento, 20 de junio de 2018 
Marina Bravo Sobrino, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
viatgers que han sortit de la línia 9 del metro a la parada Aeroport T2 
durant els dos primers anys de funcionament
314-01788/12

FORMULACIÓ: MARINA BRAVO SOBRINO, DEL GP CS

Reg. 7665 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.07.2018

A la Mesa del Parlamento
Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

La línea 9 de metro, en su tramo del Aeropuerto a Zona Universitaria, se puso en 
servicio el 12 de febrero de 2016.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos viajeros totales han salido de la línea 9 de metro en la parada Aero-

port T2 durante los dos primeros años de servicio de esta estación?

Palacio del Parlamento, 20 de junio de 2018 
Marina Bravo Sobrino, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
viatgers que han accedit a la línia 9 del metro a la parada Aeroport 
T1 amb el títol de transport T-10 Treballador Aeroport durant els dos 
primers anys de funcionament
314-01789/12

FORMULACIÓ: MARINA BRAVO SOBRINO, DEL GP CS

Reg. 7666 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.07.2018

A la Mesa del Parlamento
Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

La línea 9 de metro, en su tramo del Aeropuerto a Zona Universitaria, se puso en 
servicio el 12 de febrero de 2016.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos viajeros totales han accedido a la línea 9 de metro en la parada Ae-

roport T1, durante los dos primeros años de servicio de esta estación, utili-zando un 
título T-10 Treb. Aeoroport?

Palacio del Parlamento, 20 de junio de 2018 
Marina Bravo Sobrino, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
viatgers que han sortit de la línia 9 del metro a la parada Aeroport 
T1 amb el títol de transport T-10 Treballador Aeroport durant els dos 
primers anys de funcionament
314-01790/12

FORMULACIÓ: MARINA BRAVO SOBRINO, DEL GP CS

Reg. 7667 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.07.2018

A la Mesa del Parlamento
Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

La línea 9 de metro, en su tramo del Aeropuerto a Zona Universitaria, se puso en 
servicio el 12 de febrero de 2016.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos viajeros totales han salido de la línea 9 de metro en la parada Aero-

port T1, durante los dos primeros años de servicio de esta estación, utilizando un 
título T-10 Treb. Aeoroport?

Palacio del Parlamento, 20 de junio de 2018 
Marina Bravo Sobrino, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
viatgers que han accedit a la línia 9 del metro a la parada Aeroport 
T2 amb el títol de transport T-10 Treballador Aeroport durant els dos 
primers anys de funcionament
314-01791/12

FORMULACIÓ: MARINA BRAVO SOBRINO, DEL GP CS

Reg. 7668 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.07.2018

A la Mesa del Parlamento
Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

La línea 9 de metro, en su tramo del Aeropuerto a Zona Universitaria, se puso en 
servicio el 12 de febrero de 2016.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos viajeros totales han accedido a la línea 9 de metro en la parada Aero-

port T2, durante los dos primeros años de servicio de esta estación, utilizando un 
título T-10 Treb. Aeoroport?

Palacio del Parlamento, 20 de junio de 2018 
Marina Bravo Sobrino, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
viatgers que han sortit de la línia 9 del metro a la parada Aeroport 
T2 amb el títol de transport T-10 Treballador Aeroport durant els dos 
primers anys de funcionament
314-01792/12

FORMULACIÓ: MARINA BRAVO SOBRINO, DEL GP CS

Reg. 7669 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.07.2018

A la Mesa del Parlamento
Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

La línea 9 de metro, en su tramo del Aeropuerto a Zona Universitaria, se puso en 
servicio el 12 de febrero de 2016.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos viajeros totales han salido de la línea 9 de metro en la parada Aero-

port T2, durante los dos primeros años de servicio de esta estación, utilizando un 
título T-10 Treb. Aeoroport?

Palacio del Parlamento, 20 de junio de 2018 
Marina Bravo Sobrino, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
viatgers que han accedit a la línia 9 del metro a la parada Aeroport 
T1 amb el títol de transport Bitllet senzill Aeroport durant els dos 
primers anys de funcionament
314-01793/12

FORMULACIÓ: MARINA BRAVO SOBRINO, DEL GP CS

Reg. 7670 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.07.2018

A la Mesa del Parlamento
Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

La línea 9 de metro, en su tramo del Aeropuerto a Zona Universitaria, se puso en 
servicio el 12 de febrero de 2016.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos viajeros totales han accedido a la línea 9 de metro en la parada Ae-

roport T1, durante los dos primeros años de servicio de esta estación, utili-zando un 
billete Aeropuerto (sencillo)? ¿Cuáles son los ingresos correspondi-entes a las vali-
daciones de estos billetes?

Palacio del Parlamento, 20 de junio de 2018 
Marina Bravo Sobrino, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
viatgers que han sortit de la línia 9 del metro a la parada Aeroport 
T1 amb el títol de transport Bitllet senzill Aeroport durant els dos 
primers anys de funcionament
314-01794/12

FORMULACIÓ: MARINA BRAVO SOBRINO, DEL GP CS

Reg. 7671 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.07.2018

A la Mesa del Parlamento
Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

La línea 9 de metro, en su tramo del Aeropuerto a Zona Universitaria, se puso en 
servicio el 12 de febrero de 2016.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos viajeros totales han salido de la línea 9 de metro en la parada Aero-

port T1, durante los dos primeros años de servicio de esta estación, utilizando un 
billete Aeropuerto (sencillo)? ¿Cuáles son los ingresos correspondientes a las vali-
daciones de estos billetes?

Palacio del Parlamento, 20 de junio de 2018 
Marina Bravo Sobrino, diputada GP Cs



BOPC 119
6 de juliol de 2018

3.25.15. Preguntes per escrit 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
viatgers que han accedit a la línia 9 del metro a la parada Aeroport 
T2 amb el títol de transport Bitllet senzill Aeroport durant els dos 
primers anys de funcionament
314-01795/12

FORMULACIÓ: MARINA BRAVO SOBRINO, DEL GP CS

Reg. 7672 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.07.2018

A la Mesa del Parlamento
Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

La línea 9 de metro, en su tramo del Aeropuerto a Zona Universitaria, se puso en 
servicio el 12 de febrero de 2016.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos viajeros totales han accedido a la línea 9 de metro en la parada Ae-

roport T2, durante los dos primeros años de servicio de esta estación, utili-zando un 
billete Aeropuerto (sencillo)? ¿Cuáles son los ingresos correspondi-entes a las vali-
daciones de estos billetes?

Palacio del Parlamento, 20 de junio de 2018 
Marina Bravo Sobrino, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda pública 
del president de la Generalitat durant el viatge a Washington per 
l’Smithsonian Folklife Festival
314-01796/12

FORMULACIÓ: XAVIER GARCÍA ALBIOL, DEL SP PPC

Reg. 7681 i 7747 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.07.2018

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, representant del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina ha estat l’agenda pública del president de la Generalitat durant el viatge 

a Washington amb motiu de l’Smithsonian Folklife Festival? Desglossar per dies, 
tot indicant els actes, reunions o trobades mantingudes, així com les persones amb 
les que s’ha reunit.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones 
que han acompanyat el president de la Generalitat en el viatge a 
Washington per l’Smithsonian Folklife Festival
314-01797/12

FORMULACIÓ: XAVIER GARCÍA ALBIOL, DEL SP PPC

Reg. 7682 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.07.2018

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, representant del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines persones, altres membres del govern o personal al servei de la Gene-

ralitat, han acompanyat al president de la Generalitat al viatge a Washington amb 
motiu de l’Smithsonian Folklife Festival? Indicar els càrrecs dels acompanyants i els 
motius, en cada cas, que han justificat el seu desplaçament en el viatge.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda pública 
dels membres del Govern que han acompanyat el president durant el 
viatge a Washington per l’Smithsonian Folklife Festival
314-01798/12

FORMULACIÓ: XAVIER GARCÍA ALBIOL, DEL SP PPC

Reg. 7683 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.07.2018

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, representant del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina ha estat l’agenda pública dels membres del Govern que han acompanyat 

al president durant el viatge a Washington amb motiu de l’Smithsonian Folklife Fes-
tival? Desglossar per dies, tot indicant els actes, reunions o trobades mantingudes, 
així com les persones amb les que s’ha reunit.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els periodistes que 
han acompanyat el president de la Generalitat durant el viatge a 
Washington per l’Smithsonian Folklife Festival
314-01799/12

FORMULACIÓ: XAVIER GARCÍA ALBIOL, DEL SP PPC

Reg. 7684 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.07.2018

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, representant del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Han acompanyat periodistes al president de la Generalitat al viatge a Washing-

ton amb motiu de l’Smithsonian Folklife Festival? En cas afirmatiu, quants periodis-
tes l’han acompanyat, a quins mitjans hi treballen 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, 26 de juny de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del 
president de la Generalitat i dels seus acompanyants a Washington 
per l’Smithsonian Folklife Festival en concepte de desplaçament
314-01800/12

FORMULACIÓ: XAVIER GARCÍA ALBIOL, DEL SP PPC

Reg. 7685 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.07.2018

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, representant del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 

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

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 Washington amb motiu de l’Smithsonian Folklife Festival en con-
cepte de desplaçament (vols)? Indicar les característiques del viatge.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del 
president de la Generalitat i dels seus acompanyants a Washington 
per l’Smithsonian Folklife Festival en concepte de pernoctació
314-01801/12

FORMULACIÓ: XAVIER GARCÍA ALBIOL, DEL SP PPC

Reg. 7686 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.07.2018

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, representant del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 

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

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 Washington amb motiu de l’Smithsonian Folklife Festival en con-
cepte de pernoctació? Indicar les característiques dels establiments hotelers en els 
que s’han allotjat.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del 
president de la Generalitat i dels seus acompanyants a Washington 
per l’Smithsonian Folklife Festival en concepte de manutenció
314-01802/12

FORMULACIÓ: XAVIER GARCÍA ALBIOL, DEL SP PPC

Reg. 7687 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.07.2018

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, representant del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 

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

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 Washington amb motiu de l’Smithsonian Folklife Festival en con-
cepte de manutenció?

Palau del Parlament, 26 de juny de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del 
president de la Generalitat i dels seus acompanyants a Washington 
per l’Smithsonian Folklife Festival en concepte de desplaçaments 
durant l’estada
314-01803/12

FORMULACIÓ: XAVIER GARCÍA ALBIOL, DEL SP PPC

Reg. 7688 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.07.2018

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, representant del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 

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

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 Washington amb motiu de l’Smithsonian Folklife Festival en con-
cepte de transport per als desplaçaments durant la visita? Indicar les característiques 
del viatge.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús de comptes 
institucionals de les xarxes socials per a polemitzar políticament amb 
la tercera autoritat de Catalunya
314-01804/12

FORMULACIÓ: XAVIER DOMÈNECH SAMPERE, DEL GP CATECP

Reg. 8098 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.07.2018

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

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

El compte oficial del Govern de la Generalitat @catalangov reproduïa aquest 
matí traduït a l’anglès el següent tuit del president Torra: 

«Dear Mayor @AdaColau, I will never renounce anything that can democrati-
cally and peacefully turn Catalonia into a Republic. It is the Spanish State who must 
explain how he wants to recognize our right to self-determination and which refe-
rendum he proposes. Hugs».

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Creu adequada la utilització de comptes institucionals per polemitzar política-

ment amb la tercera autoritat dEl País?

Palau del Parlament, 28 de juny de 2018
Xavier Domènech Sampere, president GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el programa oficial 
del viatge del president de la Generalitat a Washington
314-01805/12

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

Reg. 8163 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.07.2018

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el programa oficial del viatge a Washington del M. H. president 

de la Generalitat?

Palau del Parlament, 29 de juny de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acompanyants 
del president de la Generalitat en el viatge a Washington
314-01806/12

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

Reg. 8164 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.07.2018

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la relació de persones que han acompanyat a Washington al M. H. 

president de la Generalitat?

Palau del Parlament, 29 de juny de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si les despeses del 
viatge del president de la Generalitat i de les persones que l’han 
acompanyat a Washington han anat a càrrec del pressupost de la 
Generalitat
314-01807/12

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

Reg. 8165 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.07.2018

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

per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Les despeses del viatge del M.H. president de la Generalitat i de les persones 

que l’han acompanyat a Washington han estat a càrrec del pressupost de la Genera-
litat de Catalunya?

Palau del Parlament, 29 de juny de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les despeses del 
viatge del president de la Generalitat i de les persones que l’han 
acompanyat a Washington
314-01808/12

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

Reg. 8166 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.07.2018

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el detall de la despesa del viatge a Washington del M. H. president de 

la Generalitat i de les persones que l’han acompanyat?

Palau del Parlament, 29 de juny de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presència de 
diputats del Parlament entre les persones que han acompanyat el 
president de la Generalitat en el viatge a Washington
314-01809/12

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

Reg. 8167 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.07.2018

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Entre les persones que han acompanyat al M. H. president de la Generalitat a 

Washington hi ha diputats i diputades del Parlament de Catalunya? En cas afirma-
tiu, les despeses del viatge d’aquests càrrecs electes han estat a càrrec del pressupost 
de la Generalitat de Catalunya? En qualitat de què han acompanyat aquests càrrecs 
electes al M. H. president a Washington?

Palau del Parlament, 29 de juny de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els grups 
parlamentaris que han estat convidats a acompanyar el president de 
la Generalitat en el viatge a Washington
314-01810/12

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

Reg. 8168 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.07.2018

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– S’ha convidat a tots els grups parlamentaris a acompanyar al M. H. president 

de la Generalitat en el seu viatge a Washington? En cas negatiu, per quin motiu?

Palau del Parlament, 29 de juny de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

3.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la reclamació retroactiva de l’IVA i la negociació 
amb la ministra d’Hisenda
322-00010/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 8277 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.07.2018

A la Mesa del Parlament
Josep Riera i Font, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 

amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a la 
presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– En quina situació es troba la reclamació de l’IVA retroactiu de la Corporació i 

l’estat de la negociació amb l’actual ministra d’Hisenda?

Palau del Parlament, 29 de juny de 2018
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre les gestions per a la cooperació i la reciprocitat 
amb la televisió del País Valencià
322-00011/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 8278 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.07.2018

A la Mesa del Parlament
Josep Riera i Font, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 

amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a la 
presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines gestions s’han realitzat per fer realitat la cooperació i reciprocitat amb 

a la nova televisió dEl País Valencià?

Palau del Parlament, 29 de juny de 2018
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la corresponsalia de TV3 a l’Amèrica Llatina
322-00012/12

ANUNCI: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 8330 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.07.2018

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya 

en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del 
Parlament, presenta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la corresponsalia de TV3 a l’Amèrica Llatina.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2018
Jéssica Albiach Satorres, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el contracte programa
322-00013/12

ANUNCI: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 8331 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.07.2018

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya 

en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del 
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Parlament, presenta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el contracte programa.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2018
Jéssica Albiach Satorres, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre l’increment del pressupost de la Corporació
322-00014/12

ANUNCI: ANDREA LEVY SOLER, DEL SP PPC

Reg. 8441 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.07.2018

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

talunya, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
presenta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre l’increment del pressupost de la Corporació Catalana de Mitjans Audi-

ovisuals.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2018
Andrea Levy Soler, diputada SP PPC

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la governabilitat de la Corporació
322-00015/12

ANUNCI: FERNANDO DE PÁRAMO GÓMEZ, DEL GP CS

Reg. 8507 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.07.2018

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
presenta a la presidència del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre l’actual governabilitat de la CCMA.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP Cs



BOPC 119
6 de juliol de 2018

3.27.10. Preguntes orals en comissió 80

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el contracte programa i la viabilitat econòmica de 
la Corporació
322-00016/12

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 8510 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.07.2018

A la Mesa del Parlament
David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-

çar, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
presenta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el contracte programa i la viabilitat econòmica de la Corporació Catala-

na de Mitjans Audiovisuals.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2018
David Pérez Ibáñez, diputat GP PSC-Units

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la pluralitat de veus a Catalunya Ràdio i a les 
altres emissores de ràdio de la Corporació
322-00017/12

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 8511 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.07.2018

A la Mesa del Parlament
David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-

çar, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
presenta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la pluralitat de veus a Catalunya Ràdio i a les altres emissores de ràdio 

de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2018
David Pérez Ibáñez, diputat GP PSC-Units
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la pluralitat de veus a TV3 i als altres canals de 
televisió de la Corporació
322-00018/12

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 8512 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.07.2018

A la Mesa del Parlament
David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-

çar, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
presenta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la pluralitat de veus a TV3 i en els altres canals de televisió de la Corpo-

ració Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2018
David Pérez Ibáñez, diputat GP PSC-Units

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el futur de la difusió dels canals de televisió digital 
terrestre
322-00019/12

ANUNCI: GERARD GÓMEZ DEL MORAL I FUSTER, DEL GP ERC

Reg. 8553 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.07.2018

A la Mesa del Parlament
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Repu-

blicà, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
presenta a la vicepresidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment da-
vant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la política de futur de la CCMA pel que fa a la difusió dels canals de 

la Televisió Digital Terrestre, tenint en compte els compromisos de reciprocitat i les 
conseqüències del segon dividend digital, previst per al 30 de juny de 2020?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2018
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt GP ERC
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el procés de confluència dels serveis informatius i 
d’esports de TV3 i Catalunya Ràdio
322-00020/12

ANUNCI: GERARD GÓMEZ DEL MORAL I FUSTER, DEL GP ERC

Reg. 8554 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.07.2018

A la Mesa del Parlament
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Repu-

blicà, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
presenta a la vicepresidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment da-
vant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– La tardor vinent farà cinc anys que el consell de govern de la CCMA va acor-

dar l’impuls del procés de confluència dels Serveis Informatius i d’Esports de TV3 i 
Catalunya Ràdio. Quin és l’estat actual del projecte i les previsions de futur?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2018
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt GP ERC

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre els criteris de retransmissió en directe dels actes 
culturals
323-00018/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 8279 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.07.2018

A la Mesa del Parlament
Josep Riera i Font, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 

amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Vi-
cent Sanchís, director de TVC la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins criteris regeixen a TVC sobre la retransmissió en directe o no dels actes 

més destacats de la cultura catalana?

Palau del Parlament, 29 de juny de 2018
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre l’emissió dels Jocs Mediterranis
323-00019/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 8280 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.07.2018

A la Mesa del Parlament
Josep Riera i Font, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 

amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Vi-
cent Sanchís, director de TVC la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració fa de l’esforç per emetre els Jocs de la Mediterrània, de les au-

diències que s’han registrat, més enllà de l’obligació de fer-ho com a servei públic i 
quina ha estat la col·laboració amb les televisions internacionals?

Palau del Parlament, 29 de juny de 2018
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre l’aportació econòmica extraordinària del Govern i 
els seus efectes sobre la programació
323-00020/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 8281 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.07.2018

A la Mesa del Parlament
Josep Riera i Font, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 

amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Vi-
cent Sanchís, director de TVC la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures de les que s’havien pres, s’han pogut revertir després de l’apor-

tació extraordinària a la Corporació, ordenada pel Govern i quines novetats es po-
dran fer realitat tant en la programació d’estiu, com per la nova temporada?

Palau del Parlament, 29 de juny de 2018
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre l’evolució de l’emissora des 
que es va posar en marxa
323-00021/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 8282 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.07.2018

A la Mesa del Parlament
Josep Riera i Font, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 

amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Saül 
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Gordillo, director de Catalunya Ràdio la pregunta següent, per tal que li sigui res-
posta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin balanç fa d’on era l’emissora quan es va fer la primera emissió fa 35 anys, 

on és avui i cap a on va?

Palau del Parlament, 29 de juny de 2018
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la seguretat i els criteris de distribució dels equips 
de reporters en actes i manifestacions
323-00022/12

ANUNCI: NATÀLIA SÀNCHEZ DIPP, DEL SP CUP-CC

Reg. 8444 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.07.2018

A la Mesa del Parlament
Natàlia Sànchez Dipp, diputada del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 
3 del Reglament del Parlament, presenta a Vicent Sanchis, director de TVC, la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la seguretat i criteris de distribució dels equips de reporters i reporteres 

en actes i manifestacions.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2018
Natàlia Sànchez Dipp, diputada SP CUP-CC

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la valoració de les majories socials
323-00023/12

ANUNCI: FERNANDO DE PÁRAMO GÓMEZ, DEL GP CS

Reg. 8502 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.07.2018

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
presenta a Vicent Sanchis, director de Televisió de Catalunya, la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el criteri de valoració de les majories socials per part del director de Te-

levisió de Catalunya.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP Cs
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre l’avaluació de la pluralitat a TV3 en els informes 
de l’empresa GFK
323-00024/12

ANUNCI: FERNANDO DE PÁRAMO GÓMEZ, DEL GP CS

Reg. 8503 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.07.2018

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
presenta a Vicent Sanchis, director de Televisió de Catalunya, la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre l’avaluació de la pluralitat a TV3 als informes de l’empresa GFK.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP Cs

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre el tractament informatiu dels 
comitès de defensa de la república
323-00025/12

ANUNCI: FERNANDO DE PÁRAMO GÓMEZ, DEL GP CS

Reg. 8504 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.07.2018

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
presenta a Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio, la pregunta següent, per tal 
que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el tractament informatiu dels CDR a Catalunya Ràdio.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP Cs

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre els criteris de seguiment de les mobilitzacions 
polítiques
323-00026/12

ANUNCI: FERNANDO DE PÁRAMO GÓMEZ, DEL GP CS

Reg. 8505 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.07.2018

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
presenta a Vicent Sanchis, director de Televisió de Catalunya, la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Sobre els criteris de seguiment informatiu de les diferents mobilitzacions ciu-
tadanes.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP Cs

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la neutralitat, l’objectivitat i la pluralitat en 
l’elaboració i difusió del reportatge «20-S»
323-00027/12

ANUNCI: FERNANDO DE PÁRAMO GÓMEZ, DEL GP CS

Reg. 8506 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.07.2018

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
presenta a Vicent Sanchis, director de Televisió de Catalunya, la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la neutralitat, objectivitat i pluralitat en la elaboració i difusió del repor-

tatge «20-S» emès el dia 28 de juny de 2018.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP Cs

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre els balanç del retorn a les 
emissions regulars d’iCat
323-00028/12

ANUNCI: GERARD GÓMEZ DEL MORAL I FUSTER, DEL GP ERC

Reg. 8555 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.07.2018

A la Mesa del Parlament
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Repu-

blicà, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
presenta a Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio, la pregunta següent, per tal 
que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– La darrera onada de l’EGM ha atribuït a iCat una mitjana de 16.000 oients. 

Quin balanç fan del retorn de les emissions regulars d’aquest canal de música i cul-
tura a l’FM quan es compleixen nou mesos del seu inici?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2018
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt GP ERC
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Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre les línies de programació per 
a l’estiu i la propera temporada
323-00029/12

ANUNCI: GERARD GÓMEZ DEL MORAL I FUSTER, DEL GP ERC

Reg. 8556 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.07.2018

A la Mesa del Parlament
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Repu-

blicà, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
presenta a Saül Gordillon, director de Catalunya Ràdio, la pregunta següent, per tal 
que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El 21 de juny passat, el consell de govern de la CCMA va aprovar la reversió 

parcial del pla de contenció de la despesa i les inversions per a l’exercici 2018. Des-
prés d’aquesta decisió, quines són les grans línies de la programació de les emisso-
res de Catalunya Ràdio per aquest estiu i la temporada vinent?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2018
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt GP ERC

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre els plans per a continuar amb 
les bones dades de la darrera onada de l’Estudi General de Mitjans
323-00030/12

ANUNCI: GERARD GÓMEZ DEL MORAL I FUSTER, DEL GP ERC

Reg. 8557 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.07.2018

A la Mesa del Parlament
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Repu-

blicà, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
presenta a Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio, la pregunta següent, per tal 
que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Catalunya Ràdio està a punt de tancar a millor temporada de la seva història, 

segons les dades de la darrera onada de l’EGM. Quins plans tenen per continuar 
aquesta tendència d’èxit de la ràdio pública de Catalunya?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2018
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt GP ERC
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre les perspectives de la producció de continguts 
televisius en format d’alta definició
323-00031/12

ANUNCI: GERARD GÓMEZ DEL MORAL I FUSTER, DEL GP ERC

Reg. 8558 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.07.2018

A la Mesa del Parlament
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Repu-

blicà, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
presenta a Vicent Sanchis, director de Televisió de Catalunya, la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– La producció de continguts de televisió en HD ha augmentat, però també 

s’ha vist frenada per l’impacte de les restriccions pressupostàries en les inversions. 
Quines perspectives hi ha en aquest àmbit?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2018
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt GP ERC
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	314-00810/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estudi per a definir els usos d’un nou centre per a dones i preventius a la Zona Franca, de Barcelona
	314-00811/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la investigació del suïcidi d’un intern al Centre Penitenciari Brians 1
	314-01288/12
	Resposta del Govern
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	310-00019/12
	Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les delegacions exteriors de la Generalitat
	310-00020/12
	Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	317-00007/12
	Anunci: Inés Arrimadas García, del GP Cs

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	317-00008/12
	Anunci: Xavier García Albiol, del SP PPC

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	317-00009/12
	Anunci: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
	317-00010/12
	Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	317-00011/12
	Anunci: Xavier Domènech Sampere, del GP CatECP

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
	317-00012/12
	Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat


	3.25.10. Preguntes orals en comissió
	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la causa del brot de sarna del Centre d’Internament d’Estrangers de la Zona Franca, de Barcelona
	311-00010/12
	Canvi de Comissió tramitadora

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades pel Centre d’Internament d’Estrangers de la Zona Franca, de Barcelona, perquè no s’hi torni a produir un brot de sarna
	311-00011/12
	Canvi de Comissió tramitadora

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el trasllat de presos i treballadors del Centre Penitenciari La Model a la resta de centres penitenciaris
	311-00073/12
	Canvi de Comissió tramitadora

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’agressions a funcionaris de presons registrades el 2017
	311-00074/12
	Canvi de Comissió tramitadora
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	311-00075/12
	Canvi de Comissió tramitadora
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	311-00076/12
	Canvi de Comissió tramitadora

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si ha revisat a la baixa els preus dels economats dels centres penitenciaris els darrers dos anys
	311-00077/12
	Canvi de Comissió tramitadora

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la inclusió de productes d’higiene íntima femenina en els lots higiènics de les internes dels centres penitenciaris
	311-00078/12
	Canvi de Comissió tramitadora

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la freqüència del repartiment dels lots d’higiene gratuïts als centres penitenciaris
	311-00079/12
	Canvi de Comissió tramitadora

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures de coordinació entre els jutjats i els Mossos d’Esquadra per a garantir el funcionament del braçalet GPS que duen els condemnats per delictes d’agressió sexual i violència de gènere
	311-00208/12
	Canvi de Comissió tramitadora

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els informes relatius al control dels condemnats per delictes d’agressió sexual i violència de gènere
	311-00209/12
	Canvi de Comissió tramitadora

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de casos de reincidència de condemnats per delictes d’agressió sexual i violència de gènere que duien un braçalet GPS el 2016 i el 2017
	311-00210/12
	Canvi de Comissió tramitadora

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius de la reincidència dels condemnats per delictes d’agressió sexual i violència de gènere que duien un braçalet GPS el 2016 i el 2017
	311-00211/12
	Canvi de Comissió tramitadora

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els riscos de la presència d’animals al voltant dels barris de Sant Pere i Sant Pau, de Tarragona
	311-00216/12
	Canvi de Comissió tramitadora

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’origen i la captura dels animals que hi ha al voltant dels barris de Sant Pere i Sant Pau, de Tarragona
	311-00217/12
	Canvi de Comissió tramitadora

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el protocol d’actuació per a garantir la seguretat dels lletrats de l’Administració de justícia en les entrades i els escorcolls en domicilis particulars o altres immobles
	311-00349/12
	Canvi de Comissió tramitadora

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’aprovació inicial del Pla especial de Gallecs
	311-00423/12
	Anunci: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la sobrecàrrega i la saturació laborals als serveis mèdics d’atenció primària de la Xarxa Social i Sanitària de Santa Tecla
	311-00451/12
	Anunci: Marta Ribas Frías, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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’Inst
	311-00467/12
	Anunci: Joan García González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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 Ca
	311-00468/12
	Anunci: Joan García González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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
	311-00469/12
	Anunci: Joan García González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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
	311-00475/12
	Anunci: María Luz Guilarte Sánchez, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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
	311-00476/12
	Anunci: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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
	311-00477/12
	Anunci: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la preparació de la defensa del major Josep Lluís Trapero en el procés penal en les millors condicions
	311-00478/12
	Anunci: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió d’oferir als agents dels Mossos d’Esquadra processats unes condicions laborals adequades per a preparar llur defensa
	311-00479/12
	Anunci: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió que els agents dels Mossos d’Esquadra processats puguin dedicar la jornada laboral a preparar llur defensa
	311-00480/12
	Anunci: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la persona que es fa càrrec dels honoraris i la minuta de la defensa del major Josep Lluís Trapero
	311-00481/12
	Anunci: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’aportació del Departament d’Interior en la defensa penal del major Josep Lluís Trapero
	311-00482/12
	Anunci: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la intenció de facilitar l’accés a serveis jurídics externs als agents dels Mossos d’Esquadra immersos en procediments judicials
	311-00483/12
	Anunci: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la incoació d’un expedient sancionador al major Josep Lluís Trapero amb relació als delictes de què l’acusa l’Audiència Nacional
	311-00484/12
	Anunci: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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
	311-00485/12
	Anunci: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de viatgers que han sortit de la línia 9 del metro a la parada Aeroport T2 amb el títol de transport Bitllet senzill Aeroport durant els dos primers anys de funcionament
	311-00486/12
	Anunci: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de viatgers que han accedit a la línia 9 del metro a la parada Aeroport T1 durant els dos primers anys de funcionament
	311-00487/12
	Anunci: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de viatgers que han sortit de la línia 9 del metro a la parada Aeroport T1 durant els dos primers anys de funcionament
	311-00488/12
	Anunci: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de viatgers que han accedit a la línia 9 del metro a la parada Aeroport T2 durant els dos primers anys de funcionament
	311-00489/12
	Anunci: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de viatgers que han sortit de la línia 9 del metro a la parada Aeroport T2 durant els dos primers anys de funcionament
	311-00490/12
	Anunci: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de viatgers que han accedit a la línia 9 del metro a la parada Aeroport T1 amb el títol de transport T-10 Treballador Aeroport durant els dos primers anys de funcionament
	311-00491/12
	Anunci: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de viatgers que han sortit de la línia 9 del metro a la parada Aeroport T1 amb el títol de transport T-10 Treballador Aeroport durant els dos primers anys de funcionament
	311-00492/12
	Anunci: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de viatgers que han accedit a la línia 9 del metro a la parada Aeroport T2 amb el títol de transport T-10 Treballador Aeroport durant els dos primers anys de funcionament
	311-00493/12
	Anunci: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de viatgers que han sortit de la línia 9 del metro a la parada Aeroport T2 amb el títol de transport T-10 Treballador Aeroport durant els dos primers anys de funcionament
	311-00494/12
	Anunci: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de viatgers que han accedit a la línia 9 del metro a la parada Aeroport T1 amb el títol de transport Bitllet senzill Aeroport durant els dos primers anys de funcionament
	311-00495/12
	Anunci: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de viatgers que han sortit de la línia 9 del metro a la parada Aeroport T1 amb el títol de transport Bitllet senzill Aeroport durant els dos primers anys de funcionament
	311-00496/12
	Anunci: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de viatgers que han accedit a la línia 9 del metro a la parada Aeroport T2 amb el títol de transport Bitllet senzill Aeroport durant els dos primers anys de funcionament
	311-00497/12
	Anunci: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la sentència del Tribunal Constitucional relativa a la llei de Castella - la Manxa sobre la fracturació hidràulica
	314-01770/12
	Formulació: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adaptació de la Llei 16/2017, del canvi climàtic, pel que fa a la fracturació hidràulica
	314-01771/12
	Formulació: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la voluntat d’impedir la tècnica de la fracturació hidràulica
	314-01772/12
	Formulació: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de suport a les entitats que s’oposen a la fracturació hidràulica
	314-01773/12
	Formulació: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no ha reemplaçat les màquines de mamografia del CAP Bellaterra, de Cornellà (Baix Llobregat), i del CAP Rambla, de Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)
	314-01774/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a reemplaçar les màquines de mamografia del CAP Bellaterra, de Cornellà (Baix Llobregat), i del CAP Rambla, de Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)
	314-01775/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dones afectades per la manca de servei de mamografia al CAP Bellaterra, de Cornellà (Baix Llobregat), i al CAP Rambla, de Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)
	314-01776/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres on s’han derivat les dones que s’havien de fer una mamografia al CAP Bellaterra, de Cornellà (Baix Llobregat), i al CAP Rambla, de Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)
	314-01777/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de mamografies de dones de Cornellà, Esplugues de Llobregat i Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat) pendents de programació del març del 2018 ençà
	314-01778/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la solució per a reduir la llista d’espera per a fer-se una mamografia que s’ha creat per la manca d’aquest servei al CAP Bellaterra, de Cornellà (Baix Llobregat), i al CAP Rambla, de Sant Feliu de Llobregat
	314-01779/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de radiòlegs del CAP Bellaterra, de Cornellà (Baix Llobregat)
	314-01780/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de radiòlegs del CAP Rambla, de Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)
	314-01781/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de proves de radiologia que es fan diàriament al CAP Bellaterra, de Cornellà (Baix Llobregat)
	314-01782/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de proves de radiologia que es fan diàriament al CAP Rambla, de Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)
	314-01783/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de viatgers que han sortit de la línia 9 del metro a la parada Aeroport T2 amb el títol de transport Bitllet senzill Aeroport durant els dos primers anys de funcionament
	314-01784/12
	Formulació: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de viatgers que han accedit a la línia 9 del metro a la parada Aeroport T1 durant els dos primers anys de funcionament
	314-01785/12
	Formulació: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de viatgers que han sortit de la línia 9 del metro a la parada Aeroport T1 durant els dos primers anys de funcionament
	314-01786/12
	Formulació: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de viatgers que han accedit a la línia 9 del metro a la parada Aeroport T2 durant els dos primers anys de funcionament
	314-01787/12
	Formulació: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de viatgers que han sortit de la línia 9 del metro a la parada Aeroport T2 durant els dos primers anys de funcionament
	314-01788/12
	Formulació: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de viatgers que han accedit a la línia 9 del metro a la parada Aeroport T1 amb el títol de transport T-10 Treballador Aeroport durant els dos primers anys de funcionament
	314-01789/12
	Formulació: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de viatgers que han sortit de la línia 9 del metro a la parada Aeroport T1 amb el títol de transport T-10 Treballador Aeroport durant els dos primers anys de funcionament
	314-01790/12
	Formulació: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de viatgers que han accedit a la línia 9 del metro a la parada Aeroport T2 amb el títol de transport T-10 Treballador Aeroport durant els dos primers anys de funcionament
	314-01791/12
	Formulació: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de viatgers que han sortit de la línia 9 del metro a la parada Aeroport T2 amb el títol de transport T-10 Treballador Aeroport durant els dos primers anys de funcionament
	314-01792/12
	Formulació: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de viatgers que han accedit a la línia 9 del metro a la parada Aeroport T1 amb el títol de transport Bitllet senzill Aeroport durant els dos primers anys de funcionament
	314-01793/12
	Formulació: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de viatgers que han sortit de la línia 9 del metro a la parada Aeroport T1 amb el títol de transport Bitllet senzill Aeroport durant els dos primers anys de funcionament
	314-01794/12
	Formulació: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de viatgers que han accedit a la línia 9 del metro a la parada Aeroport T2 amb el títol de transport Bitllet senzill Aeroport durant els dos primers anys de funcionament
	314-01795/12
	Formulació: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda pública del president de la Generalitat durant el viatge a Washington per l’Smithsonian Folklife Festival
	314-01796/12
	Formulació: Xavier García Albiol, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones que han acompanyat el president de la Generalitat en el viatge a Washington per l’Smithsonian Folklife Festival
	314-01797/12
	Formulació: Xavier García Albiol, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda pública dels membres del Govern que han acompanyat el president durant el viatge a Washington per l’Smithsonian Folklife Festival
	314-01798/12
	Formulació: Xavier García Albiol, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els periodistes que han acompanyat el president de la Generalitat durant el viatge a Washington per l’Smithsonian Folklife Festival
	314-01799/12
	Formulació: Xavier García Albiol, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del president de la Generalitat i dels seus acompanyants a Washington per l’Smithsonian Folklife Festival en concepte de desplaçament
	314-01800/12
	Formulació: Xavier García Albiol, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del president de la Generalitat i dels seus acompanyants a Washington per l’Smithsonian Folklife Festival en concepte de pernoctació
	314-01801/12
	Formulació: Xavier García Albiol, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del president de la Generalitat i dels seus acompanyants a Washington per l’Smithsonian Folklife Festival en concepte de manutenció
	314-01802/12
	Formulació: Xavier García Albiol, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del president de la Generalitat i dels seus acompanyants a Washington per l’Smithsonian Folklife Festival en concepte de desplaçaments durant l’estada
	314-01803/12
	Formulació: Xavier García Albiol, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús de comptes institucionals de les xarxes socials per a polemitzar políticament amb la tercera autoritat de Catalunya
	314-01804/12
	Formulació: Xavier Domènech Sampere, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el programa oficial del viatge del president de la Generalitat a Washington
	314-01805/12
	Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acompanyants del president de la Generalitat en el viatge a Washington
	314-01806/12
	Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si les despeses del viatge del president de la Generalitat i de les persones que l’han acompanyat a Washington han anat a càrrec del pressupost de la Generalitat
	314-01807/12
	Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units
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