
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca de consens en la cons-
trucció d’un nou institut a Mollerussa (Pla d’Urgell)
314-00022/12
Resposta del Govern 9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els terrenys i el tipus de construc-
ció del nou institut que es vol fer a Mollerussa (Pla d’Urgell
314-00023/12
Resposta del Govern 10

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres escolars su-
fragats amb diners públics on s’ha impartit educació financera
314-00058/12
Resposta del Govern 10

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que han re-
but educació financera
314-00059/12
Resposta del Govern 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’escoles bressol pú-
bliques
314-00060/12
Resposta del Govern 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’escoles bressol mu-
nicipals
314-00061/12
Resposta del Govern 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places públiques en 
escoles bressol
314-00062/12
Resposta del Govern 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les cinc comarques amb més pla-
ces públiques en escoles bressol i les cinc amb menys
314-00063/12
Resposta del Govern 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un programa sobre 
els continguts que s’imparteixen a les escoles bressol
314-00064/12
Resposta del Govern 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les subvencions a es-
coles bressol privades
314-00065/12
Resposta del Govern 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les beques per a escoles bressol
314-00066/12
Resposta del Govern 13
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la prova d’aptitud personal per a 
estudiar un grau de mestre
314-00258/12
Resposta del Govern 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge d’examinands que 
han superat la prova d’aptitud personal per a estudiar un grau de mestre
314-00259/12
Resposta del Govern 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració de la prova d’aptitud 
personal pels examinands que l’han feta
314-00260/12
Resposta del Govern 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les competències que cal millorar 
en la formació inicial dels mestres
314-00261/12
Resposta del Govern 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la introducció de canvis en la prova 
d’aptitud personal per a estudiar un grau de mestre
314-00262/12
Resposta del Govern 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ofer ta de places  
de formació professional específica per a persones amb discapacitat
314-00537/12
Resposta del Govern 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la periodicitat amb què s’han de 
recarregar les bateries dels braçalets GPS que s’usen per a controlar els condem-
nats per delictes d’agressió sexual o violència de gènere
314-00582/12
Resposta del Govern 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els dispositius alternatius als bra-
çalets GPS que s’usen per a controlar els condemnats per delictes d’agressió se-
xual o violència de gènere
314-00583/12
Resposta del Govern 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a garantir la segu-
retat de les víctimes d’agressió sexual o violència de gènere quan el braçalet GPS 
de control dels condemnats es queda sense bateria
314-00584/12
Resposta del Govern 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de braçalets GPS de 
control de condemnats per delictes d’agressió sexual o violència de gènere que 
estan en servei
314-00586/12
Resposta del Govern 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de braçalets GPS de 
control de condemnats per delictes d’agressió sexual o violència de gènere que 
s’han comprat durant el 2016 i el 2017
314-00587/12
Resposta del Govern 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació entre el jutjat i els 
Mossos d’Esquadra per a garantir el funcionament del control dels condemnats per 
delictes d’agressió sexual o violència de gènere amb braçalets GPS
314-00589/12
Resposta del Govern 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit 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
314-00702/12
Resposta del Govern 19
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els informes relatius al control dels 
condemnats per delictes d’agressió sexual i violència de gènere
314-00703/12
Resposta del Govern 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos de reincidèn-
cia de condemnats per delictes d’agressió sexual i violència de gènere que duien 
un braçalet GPS el 2016 i el 2017
314-00704/12
Resposta del Govern 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de la reincidència dels 
condemnats per delictes d’agressió sexual i violència de gènere que duien un bra-
çalet GPS el 2016 i el 2017
314-00705/12
Resposta del Govern 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes que s’apliquen en 
el sistema penitenciari català per a millorar-ne la transparència
314-01639/12
Resposta del Govern 21

3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la segregació escolar
310-00021/12
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques dirigides al 
col·lectiu LGTBI
310-00022/12
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la retirada de simbologia 
franquista de places i carrers
310-00023/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el diàleg bilateral amb el 
Govern espanyol
310-00024/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals
310-00025/12
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques digitals
310-00026/12
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els recursos destinats al 
Museu de Lleida
310-00027/12
Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la Barcelona Mobile Wor-
ld Capital
310-00028/12
Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el dispositiu de seguretat 
dels mesos d’estiu
310-00029/12
Anunci: Xavier García Albiol, del SP PPC 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la manca de places resi-
dencials per a la gent gran
310-00030/12
Anunci: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 26
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00013/12
Anunci: Inés Arrimadas García, del GP Cs 27

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00014/12
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units 27

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política i social
317-00015/12
Anunci: Carles Riera Albert, del SP CUP-CC 27

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els 
darrers esdeveniments polítics
317-00016/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 28

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els 
darrers esdeveniments polítics
317-00017/12
Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat 28

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00018/12
Anunci: Xavier Domènech Sampere, del GP CatECP 29

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les negociacions amb 
la direcció d’Agrolab per a facilitar el projecte de construcció d’un nou laboratori al 
Centre Integral de Mercaderies de Tarragona
311-00082/12
Canvi de Comissió tramitadora 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data en què es va 
conèixer la intenció d’Agrolab de traslladar la construcció d’un laboratori de Tarra-
gona a Burgos i sobre les converses per a canviar la decisió
311-00083/12
Canvi de Comissió tramitadora 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’existència d’un pla de 
treball per a oferir a Agrolab unes condicions per a revertir la decisió de cancel·lar 
l’ampliació de les seves instal·lacions a Tarragona
311-00084/12
Canvi de Comissió tramitadora 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades 
per a minimitzar els efectes de la vespa asiàtica sobre l’apicultura i la biodiversitat
311-00325/12
Canvi de Comissió tramitadora 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pressupost destinat 
a lluitar contra la vespa asiàtica
311-00326/12
Canvi de Comissió tramitadora 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’avaluació de les me-
sures aplicades per a lluitar contra la vespa asiàtica
311-00327/12
Canvi de Comissió tramitadora 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pronòstic dels resul-
tats de la lluita contra la vespa asiàtica
311-00328/12
Canvi de Comissió tramitadora 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els terminis de la col-
laboració amb altres administracions i ens per a lluitar contra la vespa asiàtica
311-00329/12
Canvi de Comissió tramitadora 31
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la cooperació amb els 
propietaris d’explotacions agràries, fructícoles i apícoles per a lluitar contra la ves-
pa asiàtica
311-00330/12
Canvi de Comissió tramitadora 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’atacs acre-
ditats d’os bru al sector de la ramaderia i de l’apicultura en el període 2014-2017 i 
les indemnitzacions satisfetes
311-00421/12
Canvi de Comissió tramitadora 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost de la pòlissa 
d’assegurança subscrita per a indemnitzar els ramaders i els apicultors dels atacs 
d’os bru el 2017
311-00422/12
Canvi de Comissió tramitadora 32

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda pública del president de 
la Generalitat durant el viatge a Escòcia
314-02025/12
Formulació: Xavier García Albiol, del SP PPC 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones que han acompanyat 
el president de la Generalitat en el viatge a Escòcia
314-02026/12
Formulació: Xavier García Albiol, del SP PPC 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els periodistes que han acompa-
nyat el president de la Generalitat durant el viatge a Escòcia i sobre el cost total en 
concepte de desplaçament
314-02027/12
Formulació: Xavier García Albiol, del SP PPC 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del president de 
la Generalitat i dels seus acompanyants a Escòcia en concepte de desplaçament
314-02028/12
Formulació: Xavier García Albiol, del SP PPC 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del president de 
la Generalitat i dels seus acompanyants a Escòcia en concepte de pernoctació i 
sobre les característiques dels establiments hotelers
314-02029/12
Formulació: Xavier García Albiol, del SP PPC 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del president 
de la Generalitat i dels seus acompanyants a Escòcia en concepte de manutenció
314-02030/12
Formulació: Xavier García Albiol, del SP PPC 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del president de 
la Generalitat i dels seus acompanyants a Escòcia en concepte de desplaçaments 
durant l’estada i sobre les característiques del viatge
314-02031/12
Formulació: Xavier García Albiol, del SP PPC 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu de la reunió i els temes 
tractats entre el president de la Generalitat i l’exconsellera d’Ensenyament Clara 
Ponsatí durant el viatge a Escòcia
314-02032/12
Formulació: Xavier García Albiol, del SP PPC 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament del lloguer de les de-
pendències de l’hotel on ha tingut lloc la reunió entre el president de la Generalitat 
i l’exconsellera d’Ensenyament Clara Ponsatí durant el viatge a Escòcia
314-02033/12
Formulació: Xavier García Albiol, del SP PPC 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dominis «.cat» re-
gistrats del 2011 ençà
314-02034/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 36
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat a impulsar 
el domini «.cat» i els convenis i contractes subscrits amb relació a aquest domini
314-02035/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places públiques, con-
certades i col·laborades de residència per a la gent gran a la província de Barcelona
314-02036/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places públiques, con-
certades i col·laborades de residència per a la gent gran a la província de Tarragona
314-02037/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places públiques, 
concertades i col·laborades de residència per a la gent gran a la província de Lleida
314-02038/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places públiques, 
concertades i col·laborades de residència per a la gent gran a la província de Girona
314-02039/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’incrementar el nom-
bre de places públiques en escoles de proximitat sense incrementar les ràtios per 
al curs 2019-2020
314-02040/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de construir centres 
d’ensenyament públics de primària i de secundària
314-02041/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de convertir centres 
d’educació de primària i de secundària concertats en centres de titularitat pública
314-02042/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost previst de convertir centres 
d’educació de primària i de secundària concertats en centres de titularitat pública
314-02043/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost d’adquirir solars en muni-
cipis amb problemes de places d’ensenyament públiques
314-02044/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la predisposició dels centres d’en-
senyament concertats a ésser convertits en centres públics
314-02045/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres d’ensenyament 
concertats amb problemes econòmics o amb una demanda escassa de matrícula
314-02046/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla de futur per als professors dels 
centres d’ensenyament concertats que poden passar a ésser de titularitat pública
314-02047/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places d’ensenyament 
públiques que preveu d’incrementar per al curs 2018-2019 a Barcelona
314-02048/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places d’ensenyament 
públiques que preveu d’incrementar per al curs 2018-2019 a Badalona
314-02049/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 43
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els membres de la Comissió Inter-
departamental per a l’Impuls de la Protecció Efectiva davant els Maltractaments a 
Infants i Adolescents
314-02050/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions de la Comissió Inter-
departamental per a l’Impuls de la Protecció Efectiva davant els Maltractaments a 
Infants i Adolescents en el període 2015-2018
314-02051/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos econòmics destinats 
a pal·liar els efectes de la pobresa energètica el 2017
314-02052/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els usuaris beneficiats amb els re-
cursos econòmics destinats a pal·liar els efectes de la pobresa energètica el 2017
314-02053/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de famílies que s’han 
acollit als ajuts per a pal·liar els efectes de la pobresa energètica el 2017
314-02054/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions atorgades als ajun-
taments i els consells comarcals per a pal·liar els problemes derivats de la pobresa 
energètica el 2017
314-02055/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments de factures a les 
empreses subministradores de llum, gas i aigua per impagament dels usuaris el 2017
314-02056/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 47

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

3.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre si l’ús de l’expressió Espanya profunda 
en un informatiu de Televisió de Catalunya el 5 de juliol compleix els criteris del lli-
bre d’estil de la Corporació
325-00018/12
Formulació: Andrea Levy Soler, del SP PPC 47
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca de 
consens en la construcció d’un nou institut a Mollerussa (Pla 
d’Urgell)
314-00022/12

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10229 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

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 les preguntes parlamentàries 314-00022/12 i 
314-00023/12, us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és 
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera 
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

En el marc de participació de la Taula Mixta de Planificació Escolar on hi està 
representat l’Ajuntament de Mollerussa, el Departament d’Ensenyament posarà en 
funcionament el curs 2018-2019 un nou institut de dues línies a la ciutat de Mo-
llerussa.

Aquest nou institut donarà resposta a les necessitats d’escolarització d’ensenya-
ments de secundària dels municipis de Golmés, Vila-sana, Poal, Sidamon i Mo-
llerussa.

El Departament d’Ensenyament ubicarà el nou institut de Mollerussa a l’antic 
edifici de l’Escola Les Arrels, l’edifici de Cal Duc.

El Departament d’Ensenyament programarà la construcció del nou institut de 
Mollerussa tan bon punt l’Ajuntament de Mollerussa posi a disposició el solar cor-
responent.

El 9 de gener de 2018 representants del Departament d’Ensenyament es van re-
unir amb representants de les comunitats educatives i dels ajuntaments del Pla de 
l’Urgell.

El 29 de gener de 2018 representants del Departament d’Ensenyament es van re-
unir amb els Alcaldes/esses de la comarca del Pla d’Urgell.

El 21 de març de 2018 l’equip directiu del nou institut es va reunir amb les fa-
mílies de l’alumnat que el curs escolar 2018-2019 s’escolaritzarà en el nou institut.

El 21 de maig de 2018 el director dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Llei-
da es va reunir amb els Alcaldes/esses de la comarca del Pla d’Urgell.

L’11 de juny de 2018 l’equip directiu del nou institut es va reunir amb les famílies 
de l’alumnat que el curs escolar 2018-2019 s’escolaritzarà en el nou institut.

Barcelona, 13 de juliol de 2018
Josep Bargalló Valls, conseller d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els terrenys i el 
tipus de construcció del nou institut que es vol fer a Mollerussa  
(Pla d’Urgell
314-00023/12

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10229 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00022/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
centres escolars sufragats amb diners públics on s’ha impartit 
educació financera
314-00058/12

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10230 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

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 les preguntes parlamentàries 314-00058/12 i 
314-00059/12, us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és 
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera 
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

El nombre de centres educatius i d’alumnes que han participat en el Projecte 
d’Educació Financera a les Escoles de Catalunya (EFEC) durant el període com-
près entre el curs escolar 2013-2014 i el curs escolar 2017-2018, ha estat el següent:

Centres Educació 

Secundària

Curs Escolar

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

Centres públics 106 123 133 138 158

Centres privats concertats 99 132 160 175 192

Centres privats 5 7 8 8 9

TOTAL 210 262 301 321 359

Alumnes 12.771 16.547 18.594 15.946 17.275
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Centres Formació d’Adults

Curs Escolar

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

Centres públics 14 38 41 44

Alumnes 615 1.547 1.567 1.647

El Departament d’Ensenyament vol impulsar una transformació cap a models 
que ofereixin formació en economia social i cooperativa.

Barcelona, 13 de juliol de 2018
Josep Bargalló Valls, conseller d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
que han rebut educació financera
314-00059/12

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10230 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00058/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’escoles 
bressol públiques
314-00060/12

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10231 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

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 les preguntes parlamentàries 314-00060/12, 
314-00061/12, 314-00062/12, 314-00063/12, 314-00064/12, 314-00065/12 i 314-
00066/12, us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és 
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera 
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

El nombre de llars d’infants de titularitat pública a Catalunya és d’un total de 
966, de les quals 924 son de titularitat municipal.

El nombre de places en llars d’infants de titularitat pública a Catalunya és d’un 
total de 69.351.

Les cinc comarques de Catalunya amb més oferta de llocs escolars en el primer 
cicle d’educació infantil en centres de titularitat pública son: Barcelonès, Baix Llo-
bregat, Vallès Occidental, Maresme i Vallès Oriental.

Les cinc comarques de Catalunya amb menys oferta de llocs escolars en el pri-
mer cicle d’educació infantil en centres de titularitat pública son: Pallars Sobirà, Val 
d’Aran, Solsonès, Alta Ribagorça i Priorat.
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El Decret 101/2010, de 3 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments del primer ci-
cle de l’educació infantil, estableix els continguts que s’han d’impartir en aquests 
ensenyaments.

El document Currículum i orientacions d’educació infantil, primer cicle comple-
menta i amplia amb orientacions el que estableixen la Llei 12/2009, del 10 de ju-
liol, d’educació i el Decret 101/2010 d’ordenació dels ensenyaments del primer cicle 
d’educació infantil. Dona orientacions per a l’elaboració del projecte educatiu i per 
establir amb la màxima eficàcia i coherència, la concreció per al desenvolupament 
del currículum.

En l’apartat Educació Infantil de la pàgina web de la Xarxa Telemàtica Educa-
tiva de Catalunya (XTEC), el Departament d’Ensenyament posa a disposició tot un 
seguit d’informació i recursos sobre aquesta etapa educativa.

http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/edinfantil/
També us informo que d’acord amb l’establert en la Resolució ENS/541/2018, 

de 19 de març, per la qual es resol el concurs públic per a la concessió de subven-
cions destinades a l’escolarització d’infants de zero a tres anys a les llars d’infants 
de titularitat privada d’iniciativa social, per al curs 2016-2017 (DOGC núm. 7586, 
26.3.2018), el Departament d’Ensenyament atorga un import global de 2.999.978,62 
euros a les llars d’infants de titularitat privada que participen en la convocatòria, i 
que donen compliment als requisits establerts.

En aquests moments no hi ha oberta cap convocatòria per l’atorgament de beques 
a llars d’infants.

Barcelona, 13 de juliol de 2018
Josep Bargalló Valls, conseller d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’escoles 
bressol municipals
314-00061/12

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10231 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00060/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
públiques en escoles bressol
314-00062/12

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10231 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00060/12.

http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/edinfantil/
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les cinc comarques 
amb més places públiques en escoles bressol i les cinc amb menys
314-00063/12

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10231 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00060/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un 
programa sobre els continguts que s’imparteixen a les escoles 
bressol
314-00064/12

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10231 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00060/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les 
subvencions a escoles bressol privades
314-00065/12

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10231 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00060/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les beques per a 
escoles bressol
314-00066/12

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10231 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00060/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la prova d’aptitud 
personal per a estudiar un grau de mestre
314-00258/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9407 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-00258/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-00259/12 a 314-
00262/12.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és 
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera 
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

L’exercici professional dels graduats en magisteri exigeix un bon domini de di-
verses competències que depenen, en part, d’un bon nivell de coneixements, ha-
bilitats i competències de base en el moment d’accedir als estudis universitaris de 
mestre. Per aquest motiu, a partir del curs 2014-2015, la Secretaria d’Universitats i 
Recerca i totes les universitats catalanes varen acordar, en el marc del Consell Inter-
universitari de Catalunya, que per accedir als graus en educació infantil i educació 
primària, l’estudiantat interessat havia de superar, amb caràcter previ, una prova 
d’aptitud personal (PAP) que valorés aquestes competències.

Després de diverses experiències en dos formats, des del curs 2017-2018, la PAP 
s’estructura en dues parts, una primera que avalua la competència lògico-matemà-
tica i la competència comunicativa, i una segona part, que avalua la reflexió i el ra-
onament crític demostrant la capacitat d’aplicar el pensament cientificotècnic i els 
coneixements de l’àmbit social per interpretar una informació rebuda, per tal de po-
der prendre decisions amb iniciativa i autonomia.

Després de la PAP duta a terme l’any 2017, aquesta s’ha mostrat com una pro-
va competencial no vinculada directament amb cap assignatura de batxillerat ni de 
CFGS, en les quals els aspirants no són avaluats per continguts, sinó per una sèrie 
de competències prèvies que han de tenir amb una bona educació preuniversitària. 
La PAP, en el format actual, ha suposat un augment del nivell d’exigència, que s’ha 
constatat en la millora de la mitjana de notes d’accés dels estudiants als graus de 
mestre. A més, creiem que ha tingut un ressò positiu en la societat pel que fa al futur 
de la professió i en la imatge dels seus estudiants.

Pel que fa a la participació de l’estudiantat a la PAP, el quadre següent mostra 
el nombre d’estudiants matriculats i presentats i el % d’aptes a les convocatòries de 
juny i setembre 2017 de la PAP.

Matriculats Presentats Aptes

Juny 2926 2713 1962

72,3% dels 

presentats

Setembre 558 524 294

56,1% dels 

presentats

Pel que fa la valoració de la prova per part de les persones que l’han fet, es va 
dur a terme aquesta valoració per mitja d’una mostra d’estudiants de dues universi-
tats públiques, a través d’un qüestionari amb preguntes tancades i d’altres obertes.
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De l’anàlisi de les dades recollides es pot concloure que la meitat dels estudiants 
valoren molt positivament el seu caràcter selectiu per accedir als estudis de mestre 
amb uns coneixements bàsics previs assolits. En canvi, valoren negativament aspectes 
com la manca d’una entrevista personal complementària i el cost econòmic que han  
d’abonar per fer la prova. També valoren que la PAP millora la percepció que tenen 
els estudiants de batxillerat i de CFGS dels estudis i la professió de mestre, i que 
promou una millor preparació dels que volen cursar aquests graus en les competèn-
cies que avalua. Per últim, també indiquen haver estat informats amb temps suficient 
i degudament de la prova PAP per part del seu centre educatiu.

Tot i que el Programa de Millora i Innovació en la Formació Inicial de Mestres, 
MIF, impulsat pel Consell Interuniversitari de Catalunya, i desenvolupat, conjun-
tament, amb les universitats ha permès avançar, al llarg dels darrers anys, en l’as-
soliment de més qualitat en el conjunt de la formació, cal intensificar accions per 
millorar en:

– les competències en llengua estrangera i lingüística en general
– la competència digital
– el domini de coneixements i competències per ser mestre en el sistema inclusiu 

d’educació que volem.
Pel que fa a la prova PAP de l’edició de 2018, no es preveu introduir canvis en 

la prova. L’única modificació serà en relació amb el seu calendari, l’examen de la 
segona convocatòria de la prova tindrà lloc la segona quinzena del mes de juliol, en 
lloc del mes de setembre com en les edicions anteriors.

Barcelona, 9 de juliol de 2018
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge 
d’examinands que han superat la prova d’aptitud personal per a 
estudiar un grau de mestre
314-00259/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9407 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00258/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració de la 
prova d’aptitud personal pels examinands que l’han feta
314-00260/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9407 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00258/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les competències 
que cal millorar en la formació inicial dels mestres
314-00261/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9407 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00258/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la introducció de 
canvis en la prova d’aptitud personal per a estudiar un grau  
de mestre
314-00262/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9407 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00258/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’oferta de places  
de formació professional específica per a persones amb discapacitat
314-00537/12

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10232 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

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 314-00537/12 us in-
formo del següent:

L’oferta de llocs escolars en els itineraris formatius específics, per al curs escolar 
2018-2019, és d’un total de 516 places. Els itineraris formatius específics són ense-
nyaments professionals adreçats a alumnes d’entre 16 i 20 anys (durant l’any natural 
que inicien l’itinerari) amb necessitats educatives especials associades a una disca-
pacitat intel·lectual lleu o moderada, i que no es troben en disposició de seguir la 
formació professional ordinària.

El Departament d’Ensenyament ha reservat per alumnes amb necessitats educa-
tives específiques, per al curs escolar 2018-2019, 3.693 places en els ensenyaments 
de cicles formatius de grau mitjà, i 3.496 places en els ensenyaments de cicles for-
matius de graus superior.

Barcelona, 12 de juliol de 2018
Josep Bargalló Valls, conseller d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la periodicitat amb 
què s’han de recarregar les bateries dels braçalets GPS que s’usen 
per a controlar els condemnats per delictes d’agressió sexual o 
violència de gènere
314-00582/12

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9521 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

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 314-00582/12 us in-
formo del següent:

La bateria d’un dispositiu de rastreig GPS pot durar fins a dos dies sense recarre-
gar-se. De totes maneres, es recomana al portador que l’endolli cada nit.

Barcelona, 9 de juliol de 2018
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els dispositius 
alternatius als braçalets GPS que s’usen per a controlar els 
condemnats per delictes d’agressió sexual o violència de gènere
314-00583/12

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9522 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

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 314-00583/12 us in-
formo del següent:

Des d’aquest Departament no tenim coneixement que existeix al mercat algun 
dispositiu alternatiu al de bateria amb recàrrega.

Els dispositius que utilitzem són els habituals en aquests tipus de controls.

Barcelona, 9 de juliol de 2018
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
garantir la seguretat de les víctimes d’agressió sexual o violència de 
gènere quan el braçalet GPS de control dels condemnats es queda 
sense bateria
314-00584/12

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9523 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

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 314-00584/12 us in-
formo del següent:

Quan el dispositiu es queda sense bateria es comunica a l’autoritat judicial que 
ha dictat aquesta mesura.

Barcelona, 9 de juliol de 2018
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
braçalets GPS de control de condemnats per delictes d’agressió 
sexual o violència de gènere que estan en servei
314-00586/12

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9524 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

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 314-00586/12 us in-
formo del següent:

Actualment no hi ha cap polsera de rastreig GPS en servei, a Catalunya.

Barcelona, 9 de juliol de 2018
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
braçalets GPS de control de condemnats per delictes d’agressió 
sexual o violència de gènere que s’han comprat durant el 2016  
i el 2017
314-00587/12

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9525 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

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 314-00587/12 us in-
formo del següent:
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Els aparells de rastreig amb GPS a disposició del Govern no són de compra sinó 
que els proporciona l’empresa adjudicatària del contracte d’arrendament financer 
d’un sistema de control telemàtic per donar servei de monitorització, seguiment i 
vigilància remota de presència i/o ubicació de persones subjectes a control per la 
Direcció General de Serveis Penitenciaris.

El plec de condicions tècniques del contracte d’arrendament es poden consultar 
al web de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, a la pàgina següent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCo-
de=viewCn&idDoc=10490081

Barcelona, 9 de juliol de 2018
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació entre 
el jutjat i els Mossos d’Esquadra per a garantir el funcionament del 
control dels condemnats per delictes d’agressió sexual o violència  
de gènere amb braçalets GPS
314-00589/12

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9526 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

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 314-00589/12 us in-
formo del següent:

El Departament de Justícia s’ha coordinat amb el jutjat corresponent a través de 
l’enviament dels informes quinzenals de seguiment i, puntualment, amb avisos quan 
es detectava una incidència concreta, com ara l’aparell desconnectat o sense bateria 
o una trucada perduda, etcètera.

Barcelona, 9 de juliol de 2018
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit 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
314-00702/12

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9527 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

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 314-00702/12 us in-
formo del següent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=10490081
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=10490081
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Va ser la Direcció General de Serveis Penitenciaris qui va dur a terme la col·lo-
cació i el seguiment de les polseres de rastreig per GPS.

Barcelona, 9 de juliol de 2018
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els informes relatius 
al control dels condemnats per delictes d’agressió sexual i violència 
de gènere
314-00703/12

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9528 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

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 314-00703/12 us in-
formo del següent:

Els informes els va realitzar la Direcció General de Serveis Penitenciaris amb 
una periodicitat quinzenal. Aquests informes es van remetre al jutjat que havia dic-
tat la mesura de llibertat vigilada.

Barcelona, 9 de juliol de 2018
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit 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
314-00704/12

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9529 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

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 314-00704/12 us in-
formo del següent:

Hi ha hagut un cas de reincidència. Remarquem que el Departament d’Interior 
no ha intervingut en la col·locació i control de les polseres de rastreig per GPS.

Barcelona, 9 de juliol de 2018
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 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
314-00705/12

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9530 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

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 314-00705/12 us in-
formo del següent:

El Departament d’Interior no ha intervingut en la col·locació i control de les pol-
seres de rastreig per GPS.

Barcelona, 9 de juliol de 2018
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

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

Proponent: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 9531 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

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 314-01639/12 us in-
formo del següent:

El Departament de Justícia, que duu a terme la gestió del sistema penitenciari 
català mitjançant la Direcció General de Serveis Penitenciaris, ha desenvolupat les 
obligacions establertes a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern, a partir de tres eixos: publicitat activa, accés a 
la informació pública i dades obertes.

Pel que fa a la publicitat activa, el Departament de Justícia posa a l’abast del 
ciutadans els plans i projectes estratègics i la informació estadística del sistema pe-
nitenciari català. Així mateix, es poden consultar les instruccions i circulars apro-
vades en l’àmbit dels serveis penitenciaris de Catalunya. També publiquem l’orga-
nigrama de la Direcció General de Serveis Penitenciaris, el perfil i la trajectòria 
professional dels seus responsables, les retribucions dels alts càrrecs, el Codi de 
conducta i les resolucions de compatibilitat dels treballadors (només amb inicials 
en el cas dels treballadors de l’àmbit de l’execució penal). D’altra banda, es publi-
quen les subvencions atorgades i en curs i, quant a la contractació, les licitacions, els 
contractes adjudicats i les anul·lacions i les decisions de no adjudicar un contracte.

En l’eix de l’accés a la informació pública, durant l’any 2017 i durant l’any en 
curs, el Departament de Justícia ha rebut un total de nou sol·licituds d’accés a la in-
formació pública (SAIP) sobre temes de l’àmbit penitenciari, les quals s’han resolt 
en el termini màxim establert d’un mes, de la manera següent: quatre per estimació 
total, quatre per estimació parcial i una no admesa.
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I finalment, dins l’eix de les dades obertes, algunes de les dades publicades es 
troben al Portal de dades obertes perquè la ciutadania hi pugui accedir lliurement 
de manera senzilla. Es poden trobar les estadístiques d’execució penal o el Codi de 
conducta dels alts càrrecs (reunions amb grups d’interès, obsequis i invitacions). 
Així mateix, el centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEFJE) publi-
ca les bases de dades originals d’algunes de les recerques dutes a terme i les posa a 
disposició d’altres investigadors i professionals interessats amb la intenció de fomen-
tar-ne l’ús i l’accés a la informació.

Remarquem que des de la Direcció General de Serveis Penitenciaris es dona res-
posta a un ingent nombre peticions d’estudiants universitaris i estudiants d’altres ci-
cles de formació reglada, investigadors, docents, i persones interessades en les dades 
d’execució penal, sol·licituds que ens arriben mitjançant diferents bústies de correu 
electrònic i a les quals es dona resposta sempre que és possible fer les extraccions de 
les dades de manera mecanitzada.

Barcelona, 9 de juliol 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  
la segregació escolar
310-00021/12

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 10581 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.07.2018

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 aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern en relació amb la segregació escolar?

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
polítiques dirigides al col·lectiu LGTBI
310-00022/12

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 10582 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.07.2018

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 aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern en relació amb les polítiques dirigides al 

col·lectiu LGTBI?

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la retirada 
de simbologia franquista de places i carrers
310-00023/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 10797 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.07.2018

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern sobre la retirada de simbologia franquista 

de les places i els carrers?

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el diàleg 
bilateral amb el Govern espanyol
310-00024/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 10798 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.07.2018

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat sobre el diàleg bilateral 

amb el Govern d’Espanya?

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
310-00025/12

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 10799 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.07.2018

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 la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
polítiques digitals
310-00026/12

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 10800 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.07.2018

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 polítiques digitals.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els recursos 
destinats al Museu de Lleida
310-00027/12

ANUNCI: ALBERT BATET I CANADELL, DEL GP JXCAT

Reg. 10802 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.07.2018

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, 
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: 
– De quins recursos dotarà el Govern al Museu de Lleida per a poder desenvolupar 

les seves funcions com a museu d’interès nacional en col·laboració amb el MNAC?

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la 
Barcelona Mobile World Capital
310-00028/12

ANUNCI: ALBERT BATET I CANADELL, DEL GP JXCAT

Reg. 10803 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.07.2018

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Quin és el capteniment del Govern sobre la Barcelona Mobile World Capital?

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el dispositiu 
de seguretat dels mesos d’estiu
310-00029/12

ANUNCI: XAVIER GARCÍA ALBIOL, DEL SP PPC

Reg. 10821 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.07.2018

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 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 dispositiu de seguretat durant els mesos d’estiu.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la manca  
de places residencials per a la gent gran
310-00030/12

ANUNCI: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 10823 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.07.2018

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la manca de places residencials per a la gent gran

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2018
Marta Ribas Frías, diputada GP CatECP
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00013/12

ANUNCI: INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 9890 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.07.2018

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: 
– Quina valoració fa el Molt Honorable President de la Generalitat de la situació 

política a Catalunya?

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

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en  
el Ple sobre la situació política
317-00014/12

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 9909 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.07.2018

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, 12 de juliol de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política i social
317-00015/12

ANUNCI: CARLES RIERA ALBERT, DEL SP CUP-CC

Reg. 10220 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.07.2018

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

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

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

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2018
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
317-00016/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 10796 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.07.2018

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, 16 de juliol de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
317-00017/12

ANUNCI: ALBERT BATET I CANADELL, DEL GP JXCAT

Reg. 10801 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.07.2018

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: 
– Quina és l’opinió del Molt Honorable President en relació als darrers esdeve-

niments de l’actualitat política?

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00018/12

ANUNCI: XAVIER DOMÈNECH SAMPERE, DEL GP CATECP

Reg. 10824 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.07.2018

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 en relació a l’actual situació 

política?

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2018
Xavier Domènech Sampere, president GP CatECP

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
negociacions amb la direcció d’Agrolab per a facilitar el projecte de 
construcció d’un nou laboratori al Centre Integral de Mercaderies de 
Tarragona
311-00082/12

CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, 
13.07.2018 i Mesa del Parlament, 17.07.2018.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
data en què es va conèixer la intenció d’Agrolab de traslladar la 
construcció d’un laboratori de Tarragona a Burgos i sobre les 
converses per a canviar la decisió
311-00083/12

CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, 
13.07.2018 i Mesa del Parlament, 17.07.2018.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’existència d’un pla de treball per a oferir a Agrolab unes condicions 
per a revertir la decisió de cancel·lar l’ampliació de les seves 
instal·lacions a Tarragona
311-00084/12

CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, 
13.07.2018 i Mesa del Parlament, 17.07.2018.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures adoptades per a minimitzar els efectes de la vespa asiàtica 
sobre l’apicultura i la biodiversitat
311-00325/12

CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, 
13.07.2018 i Mesa del Parlament, 17.07.2018.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
pressupost destinat a lluitar contra la vespa asiàtica
311-00326/12

CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, 
13.07.2018 i Mesa del Parlament, 17.07.2018.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’avaluació de les mesures aplicades per a lluitar contra la vespa 
asiàtica
311-00327/12

CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, 
13.07.2018 i Mesa del Parlament, 17.07.2018.



BOPC 131
20 de juliol de 2018

3.25.10. Preguntes orals en comissió 31 

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
pronòstic dels resultats de la lluita contra la vespa asiàtica
311-00328/12

CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, 
13.07.2018 i Mesa del Parlament, 17.07.2018.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
terminis de la col·laboració amb altres administracions i ens per  
a lluitar contra la vespa asiàtica
311-00329/12

CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, 
13.07.2018 i Mesa del Parlament, 17.07.2018.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
cooperació amb els propietaris d’explotacions agràries, fructícoles  
i apícoles per a lluitar contra la vespa asiàtica
311-00330/12

CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, 
13.07.2018 i Mesa del Parlament, 17.07.2018.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre d’atacs acreditats d’os bru al sector de la ramaderia i de 
l’apicultura en el període 2014-2017 i les indemnitzacions satisfetes
311-00421/12

CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, 
13.07.2018 i Mesa del Parlament, 17.07.2018.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost 
de la pòlissa d’assegurança subscrita per a indemnitzar els ramaders 
i els apicultors dels atacs d’os bru el 2017
311-00422/12

CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, 
13.07.2018 i Mesa del Parlament, 17.07.2018.

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda pública del 
president de la Generalitat durant el viatge a Escòcia
314-02025/12

FORMULACIÓ: XAVIER GARCÍA ALBIOL, DEL SP PPC

Reg. 9409 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

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 seu 

 viatge a Escòcia? Desglossar per dies, tot indicant els actes, reunions o trobades 
mantingudes, així com les persones amb les que s’ha reunit.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones que 
han acompanyat el president de la Generalitat en el viatge a Escòcia
314-02026/12

FORMULACIÓ: XAVIER GARCÍA ALBIOL, DEL SP PPC

Reg. 9410 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

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 Genera-

litat, han acompanyat al president de la Generalitat durant el seu viatge a Escòcia? 
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Indicar els càrrecs dels acompanyants i els motius, en cada cas, que han justificat el 
seu desplaçament en el viatge.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els periodistes que 
han acompanyat el president de la Generalitat durant el viatge a 
Escòcia i sobre el cost total en concepte de desplaçament
314-02027/12

FORMULACIÓ: XAVIER GARCÍA ALBIOL, DEL SP PPC

Reg. 9411 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

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 durant el seu viatge 

a Escòcia? En cas afirmatiu, quants periodistes l’han acompanyat, a quins mitjans 
hi treballen i qui ha assumit el cost del viatge dels periodistes? En el cas que la Ge-
neralitat hagi assumit el cost del viatge, quin ha estat el cost total del desplaçament 
dels periodistes? Desglossar per conceptes.

Palau del Parlament, 11 de juliol 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 Escòcia en 
concepte de desplaçament
314-02028/12

FORMULACIÓ: XAVIER GARCÍA ALBIOL, DEL SP PPC

Reg. 9412 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

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 Escòcia en concepte de desplaçament (vols)? Indicar les caracterís-
tiques del viatge.

Palau del Parlament, 11 de juliol 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 Escòcia 
en concepte de pernoctació i sobre les característiques dels 
establiments hotelers
314-02029/12

FORMULACIÓ: XAVIER GARCÍA ALBIOL, DEL SP PPC

Reg. 9413 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

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 Escòcia en concepte de pernoctació, si n’ha hagut? Indicar les ca-
racterístiques dels establiments hotelers en els que s’han allotjat.

Palau del Parlament, 11 de juliol 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 Escòcia 
en concepte de manutenció
314-02030/12

FORMULACIÓ: XAVIER GARCÍA ALBIOL, DEL SP PPC

Reg. 9414 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

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 Escòcia en concepte de manutenció?

Palau del Parlament, 11 de juliol 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 
Escòcia en concepte de desplaçaments durant l’estada i sobre les 
característiques del viatge
314-02031/12

FORMULACIÓ: XAVIER GARCÍA ALBIOL, DEL SP PPC

Reg. 9415 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

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 Escòcia en concepte de transport per als desplaçaments durant la 
visita? Indicar les característiques del viatge.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu de la 
reunió i els temes tractats entre el president de la Generalitat 
i l’exconsellera d’Ensenyament Clara Ponsatí durant el viatge a 
Escòcia
314-02032/12

FORMULACIÓ: XAVIER GARCÍA ALBIOL, DEL SP PPC

Reg. 9416 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

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 la motivació de la reunió entre el president de la Generalitat i 

l’exconsellera d’Ensenyament Clara Ponsatí durant el viatge a Escòcia? Quins han 
estat els temes tractats durant la reunió?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament del 
lloguer de les dependències de l’hotel on ha tingut lloc la reunió 
entre el president de la Generalitat i l’exconsellera d’Ensenyament 
Clara Ponsatí durant el viatge a Escòcia
314-02033/12

FORMULACIÓ: XAVIER GARCÍA ALBIOL, DEL SP PPC

Reg. 9417 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

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: 
– Ha pagat la Generalitat de Catalunya el cost de lloguer de les dependències de 

l’Hotel The Principal Edinburgh George Street on s’ha celebrat la reunió entre el  
president de la Generalitat i l’exconsellera d’Ensenyament Clara Ponsatí durant  
el viatge a Escòcia? En cas afirmatiu, quin ha estat el cost total del lloguer? Des-
glossar per conceptes.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
dominis «.cat» registrats del 2011 ençà
314-02034/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP PSC-UNITS

Reg. 9424 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamen-

tari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 
166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quants dominis «.cat» es van enregistrar durant els anys 2011, 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016, 2017 i el que ha transcorregut de 2018?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2018
Pol Gibert Horcas, Raúl Moreno Montaña, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost 
destinat a impulsar el domini «.cat» i els convenis i contractes 
subscrits amb relació a aquest domini
314-02035/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP PSC-UNITS

Reg. 9425 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamen-

tari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 
166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin pressupost destina el Govern de Catalunya a l’impuls del domini «.cat»? 

Quants convenis i contractes amb fundacions, entitats o empreses externes estan ac-
tualment funcionant en relació al domini «.cat»? Quines són aquestes fundacions, 
entitats o empreses?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2018
Pol Gibert Horcas, Raúl Moreno Montaña, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
públiques, concertades i col·laborades de residència per a la gent 
gran a la província de Barcelona
314-02036/12

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 9468 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quantes places de residència per a la gent gran públiques, concertades i col·la-

borades hi ha a la província de Barcelona? Quantes d’aquestes estan ocupades? Quin 
és el temps d’espera aproximat per accedir a una d’aquestes places?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2018
Raúl Moreno Montaña, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
públiques, concertades i col·laborades de residència per a la gent 
gran a la província de Tarragona
314-02037/12

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 9469 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quantes places de residència per a la gent gran públiques, concertades i col·la-

borades hi ha a la província de Tarragona? Quantes d’aquestes estan ocupades? Quin 
és el temps d’espera aproximat per accedir a una d’aquestes places?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2018
Raúl Moreno Montaña, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
públiques, concertades i col·laborades de residència per a la gent 
gran a la província de Lleida
314-02038/12

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 9470 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quantes places de residència per a la gent gran públiques,, concertades i col·la-

borades hi ha a la província de Lleida? Quantes d’aquestes estan ocupades? Quin és 
el temps d’espera aproximat per accedir a una d’aquestes places?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2018
Raúl Moreno Montaña, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
públiques, concertades i col·laborades de residència per a la gent 
gran a la província de Girona
314-02039/12

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 9471 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quantes places de residència per a la gent gran públiques,, concertades i col·la-

borades hi ha a la província de Girona? Quantes d’aquestes estan ocupades? Quin és 
el temps d’espera aproximat per accedir a una d’aquestes places?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2018
Raúl Moreno Montaña, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’incrementar el nombre de places públiques en escoles de 
proximitat sense incrementar les ràtios per al curs 2019-2020
314-02040/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 9510 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, 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.

Tenint en compte l’increment de la demanda d’escola pública i la manca de pla-
ces públiques de proximitat en alguns municipis.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Departament d’Ensenyament incrementar el nombre de places 

públiques de proximitat en aquests municipis sense incrementar les ràtios de cara al 
proper curs 2019-2020?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
construir centres d’ensenyament públics de primària i de secundària
314-02041/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 9511 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, 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.

Tenint en compte l’increment de la demanda d’escola pública i la manca de pla-
ces públiques de proximitat en alguns municipis.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Departament d’Ensenyament fer una nova construcció de centres 

públics de primària i secundària? Quins té previst construir abans del curs 2019-
2020? (Es prega s’especifiquin les dades per municipis)

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
convertir centres d’educació de primària i de secundària concertats 
en centres de titularitat pública
314-02042/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 9512 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, 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.

Tenint en compte l’increment de la demanda d’escola pública i la manca de pla-
ces públiques de proximitat en alguns municipis.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Preveu el Departament d’Ensenyament convertir alguns centres d’educció pri-

mària i secundària concertats, en centres de titularitat pública? Si és el cas, de quins 
centres es tracta? (Es prega s’especifiquin les dades per municipis)

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost previst de 
convertir centres d’educació de primària i de secundària concertats 
en centres de titularitat pública
314-02043/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 9513 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, 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.

Tenint en compte l’increment de la demanda d’escola pública i la manca de pla-
ces públiques de proximitat en alguns municipis.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En el cas que el Departament d’Ensenyament prevegi convertir alguns centres 

d’educació primària i secundària concertats en centres de titularitat pública, quin és 
el cost previst d’aquesta operació? De quina manera es preveu dur a terme?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost d’adquirir 
solars en municipis amb problemes de places d’ensenyament 
públiques
314-02044/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 9514 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, 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.

Tenint en compte l’increment de la demanda d’escola pública i la manca de pla-
ces públiques de proximitat en alguns municipis.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin cost tindria l’adquisició de solars en determinats municipis amb proble-

mes de places públiques de proximitat per satisfer la demanda educativa existent?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la predisposició 
dels centres d’ensenyament concertats a ésser convertits en centres 
públics
314-02045/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 9515 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, 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.

Tenint en compte l’increment de la demanda d’escola pública i la manca de pla-
ces públiques de proximitat en alguns municipis.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la predisposició dels centres concertats davant la possibilitat de con-

vertir alguns centres d’educació primària i secundària concertats en centres de titu-
laritat pública?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
centres d’ensenyament concertats amb problemes econòmics o  
amb una demanda escassa de matrícula
314-02046/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 9516 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, 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.

Tenint en compte l’increment de la demanda d’escola pública i la manca de pla-
ces públiques de proximitat en alguns municipis.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Té coneixement el Departament d’Ensenyament de quants centres concertats 

tenen problemes econòmics o d’escassa demanda de matrícula?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla de futur per 
als professors dels centres d’ensenyament concertats que poden 
passar a ésser de titularitat pública
314-02047/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 9517 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin pla de futur té el Govern pel professorat que actualment exerceix la do-

cència en els centres concertats que podrien passar a ser de titularitat pública?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
d’ensenyament públiques que preveu d’incrementar per al curs 2018-
2019 a Barcelona
314-02048/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 9518 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes noves places públiques té previst el Govern incrementar pel curs 2018-

2019 a Barcelona? (Detallar les dades per districtes)

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
d’ensenyament públiques que preveu d’incrementar per al curs 2018-
2019 a Badalona
314-02049/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 9519 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, 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.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes noves places públiques té previst el Govern incrementar pel curs 2018-

2019 a Badalona? (Detallar les dades per districtes)

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2018
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els membres de la 
Comissió Interdepartamental per a l’Impuls de la Protecció Efectiva 
davant els Maltractaments a Infants i Adolescents
314-02050/12

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 9534 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Qui composa la Comissió Interdepartamental per a l’Impuls de la Protecció 

Efectiva davant els Maltractaments a Infants i Adolescents?

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions de la 
Comissió Interdepartamental per a l’Impuls de la Protecció Efectiva 
davant els Maltractaments a Infants i Adolescents en el període 2015-
2018
314-02051/12

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 9535 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quantes reunions ha realitzat la Comissió Interdepartamental per a l’Impuls de 

la Protecció Efectiva davant els Maltractaments a Infants i Adolescents durant l’any 
2015, 2016, 2017 i 2018? Quins temes s’han tractat? Quines han estat les conclusions 
d’aquestes reunions?

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2018
Raúl Moreno Montaña, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos 
econòmics destinats a pal·liar els efectes de la pobresa energètica  
el 2017
314-02052/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 10235 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quants recursos econòmics es van destinar durant l’any 2017 a pal·liar els efec-

tes de la pobresa energètica a Catalunya?

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, Raúl Moreno Montaña, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els usuaris 
beneficiats amb els recursos econòmics destinats a pal·liar els 
efectes de la pobresa energètica el 2017
314-02053/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 10236 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quants usuaris s’han beneficiat dels recursos econòmics destinats durant l’any 

2017 a pal·liar els efectes de la pobresa energètica a Catalunya?

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, Raúl Moreno Montaña, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
famílies que s’han acollit als ajuts per a pal·liar els efectes de la 
pobresa energètica el 2017
314-02054/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 10237 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quantes famílies s’han acollit a les ajudes del Govern per pal·liar els efectes de 

la pobresa energètica a Catalunya l’any 2017?

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, Raúl Moreno Montaña, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions 
atorgades als ajuntaments i els consells comarcals per a pal·liar els 
problemes derivats de la pobresa energètica el 2017
314-02055/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 10238 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quines subvencions es van atorgar l’any 2017 als ajuntaments i consells comar-

cals per pal·liar els problemes derivats de la pobresa energètica?

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, Raúl Moreno Montaña, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments de 
factures a les empreses subministradores de llum, gas i aigua per 
impagament dels usuaris el 2017
314-02056/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 10239 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quins pagaments de factures es van fer l’any 2017 a les empreses distribuïdores 

de subministraments de llum, gas i aigua per impagament d’usuaris, per pal·liar els 
problemes de la pobresa energètica?

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, Raúl Moreno Montaña, diputats GP PSC-Units

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

3.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre si 
l’ús de l’expressió Espanya profunda en un informatiu de Televisió 
de Catalunya el 5 de juliol compleix els criteris del llibre d’estil de la 
Corporació
325-00018/12

FORMULACIÓ: ANDREA LEVY SOLER, DEL SP PPC

Reg. 10246 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

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 196.1 i 7 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 per escrit.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Considera que l’expressió «Espanya profunda», usada pels serveis informatius 

de Televisió de Catalunya el proppassat 5 juliol, compleix els criteris establerts al 
Llibre d’Estil de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals?

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2018
Andrea Levy Soler, diputada SP PPC
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