
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política esportiva
310-00050/12
Substanciació 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política sanitària
310-00051/12
Substanciació 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les acusacions en el pro-
cés del Tribunal Suprem contra líders sobiranistes
310-00052/12
Substanciació 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’acció exterior
310-00053/12
Substanciació 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’ús de les llengües a l’escola
310-00054/12
Substanciació 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el model d’escola catalana
310-00055/12
Substanciació 14

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’estratègia d’acció exterior
310-00056/12
Substanciació 14

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el contracte programa del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
310-00057/12
Substanciació 14

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el projecte de llei de la 
igualtat de tracte i la no discriminació
310-00058/12
Substanciació 14

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques d’ensenyament
310-00059/12
Substanciació 14

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la data 
de retorn de les pagues extraordinàries del 2013 i el 2014 als funcionaris i sobre la 
millora de la situació dels professionals de la sanitat
317-00026/12
Substanciació 14

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre el com-
pliment del mandat parlamentari sobre la data del retorn de les pagues extraordinà-
ries del 2013 i el 2014 als funcionaris
317-00027/12
Substanciació 15
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre el re-
buig als pressupostos generals del Govern de l’Estat
317-00028/12
Substanciació 15

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la res-
posta del Govern a les sol·licituds de penes de presó per part de la Fiscalia i de 
l’Advocacia General de l’Estat i sobre un possible gir cap a l’autonomisme
317-00029/12
Substanciació 15

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre les 
sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans contra l’Estat espanyol pel judici 
del cas Bateragune
317-00030/12
Substanciació 15

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre el debat 
i l’enfortiment del consens amb la majoria de la societat a favor de l’autodetermina-
ció i el republicanisme i en contra de la repressió de l’Estat espanyol
317-00031/12
Substanciació 15

1.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures de segu-
retat i de protecció adoptades en el darrer any davant els problemes estructurals 
detectats a l’amfiteatre romà de Tarragona
311-00375/12
Substanciació 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures aplicades 
actualment per a protegir l’estructura de l’amfiteatre romà de Tarragona
311-00376/12
Substanciació 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions previs-
tes per a reparar les deficiències detectades en l’estructura de l’amfiteatre romà de 
Tarragona
311-00377/12
Substanciació 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la durada prevista de 
les obres per a reparar les deficiències detectades en l’estructura de l’amfiteatre 
romà de Tarragona
311-00378/12
Substanciació 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si s’ha fet algun es-
tudi geològic o patrimonial que detectés el deteriorament de l’amfiteatre romà de 
Tarragona
311-00379/12
Substanciació 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’import i la partida pres-
supostària destinats a reparar l’escletxa apareguda a l’amfiteatre romà de Tarragona
311-00380/12
Substanciació 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions i els recur-
sos econòmics per a articular el sector de la música atenent la diversitat estilística, 
jurídica, econòmica, social i territorial
311-00413/12
Substanciació 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions i els recur-
sos econòmics per a potenciar la formació musical
311-00414/12
Substanciació 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions i els recur-
sos econòmics per a aconseguir nou públic en el sector de la música
311-00415/12
Substanciació 17
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions i els recur-
sos econòmics per a optimar l’impacte dels ajuts en la creació, producció i difusió 
de la música
311-00416/12
Substanciació 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions i els re-
cursos econòmics per a potenciar el Mercat de Música Viva de Vic i la Fira Medi-
terrània de Manresa
311-00417/12
Substanciació 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions i els recursos 
econòmics per a crear el marc i les eines per a internacionalitzar la producció musical
311-00418/12
Substanciació 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions fetes en 
aplicació del Pla integral de la música a Catalunya i els recursos econòmics que 
s’hi han destinat
311-00419/12
Substanciació 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes 
per a avançar en el patrocini i el mecenatge culturals
311-00443/12
Substanciació 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’aplicació del Pla in-
tegral de les arts visuals
311-00445/12
Substanciació 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes 
per a actualitzar el Sistema d’Arxius de Catalunya
311-00446/12
Substanciació 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les iniciatives previstes 
per a impulsar la defensa de l’artista i el creador
311-00447/12
Substanciació 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la necessitat de modi-
ficar la Llei 20/2010, del cinema
311-00448/12
Substanciació 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions per a re-
cuperar i consolidar espectadors de cinema en català
311-00449/12
Substanciació 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la necessitat d’impulsar 
un pacte nacional per l’audiovisual
311-00450/12
Substanciació 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’aportació de recursos 
per a executar la tercera fase de l’excavació arqueològica del convent del Roser de 
Ciutadilla (Urgell)
311-00539/12
Substanciació 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’estructura organitzativa 
de l’àrea dirigida per Lluís Puig i Gordi com a director del Programa per al desen-
volupament de projectes culturals d’àmbit internacional del Departament de Cultura
311-00553/12
Substanciació 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el personal, càrrecs, 
funcions i retribucions de l’àrea del Programa per al desenvolupament de projectes 
culturals d’àmbit internacional del Departament de Cultura
311-00554/12
Substanciació 20
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la dotació econòmica 
del Programa per al desenvolupament de projectes culturals d’àmbit internacional 
del Departament de Cultura
311-00555/12
Substanciació 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’aportació de recursos 
per a fer efectiva l’aturada de la ruïna i la restauració del castell de Vergós Guerre-
jat, a Estaràs (Segarra)
311-00587/12
Substanciació 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes 
per a aturar l’esfondrament de la muralla medieval de Torà i restaurar-la
311-00623/12
Substanciació 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les raons per les quals 
la consellera de Cultura no va assistir al lliurament del premi Planeta 2018
311-00625/12
Substanciació 21

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no s’han can-
viat els estatuts de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva
314-00158/12
Resposta del Govern 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’atacs d’animals sal-
vatges a la ramaderia registrats en el període 2010-2018
314-01836/12
Resposta del Govern 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’indemnitzacions per 
atacs d’animals salvatges a la ramaderia pendents de pagament
314-01837/12
Resposta del Govern 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a fer front 
a les taxes de sobrecàrrega de les llars
314-02010/12
Resposta del Govern 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’incrementar la dotació 
pressupostària del Consorci de l’Habitatge de Barcelona per a assumir el finança-
ment que li pertoca
314-02011/12
Resposta del Govern 25

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
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de construir centres 
d’ensenyament públics de primària i de secundària
314-02041/12
Resposta del Govern 28

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
Resposta del Govern 28

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
Resposta del Govern 28

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
Resposta del Govern 28
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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
Resposta del Govern 29

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
Resposta del Govern 29

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
Resposta del Govern 29

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
Resposta del Govern 30

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
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació de viatges a l’estranger 
de comandaments i agents dels Mossos d’Esquadra durant el 2017
314-02058/12
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les negociacions per a incloure un 
enllaç amb el servei de rodalia en els bitllets dels trens Avant
314-02075/12
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les negociacions per al millorament 
dels abonaments i descomptes del servei ferroviari Avant
314-02076/12
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a mini-
mitzar els efectes de la vespa asiàtica sobre l’apicultura i la biodiversitat
314-02098/12
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat a lluitar 
contra la vespa asiàtica
314-02099/12
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’avaluació de les mesures aplica-
des per a lluitar contra la vespa asiàtica
314-02100/12
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pronòstic respecte al control de 
la plaga de la vespa asiàtica
314-02101/12
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els terminis de la col·laboració amb 
altres administracions i ens per a lluitar contra la vespa asiàtica
314-02102/12
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la cooperació amb els propietaris 
d’explotacions agràries i apícoles per a lluitar contra la vespa asiàtica
314-02103/12
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els supòsits en què un ens local 
ha de demanar autorització al Departament de Territori i Sostenibilitat per a revisar 
el planejament general, arran del cas de l’Ajuntament de Lleida (Segrià)
314-02112/12
Resposta del Govern 36
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la sol·licitud de l’Ajuntament de 
Lleida (Segrià) i l’autorització del Departament de Territori i Sostenibilitat per a l’inici 
del tràmit de revisió anticipada del planejament general del municipi
314-02113/12
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de publicació en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya del planejament general del municipi de Llei-
da (Segrià)
314-02114/12
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions del Cos dels Mos-
sos d’Esquadra com a policia judicial
314-02115/12
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la implantació de l’organització Vor 
v Zakone a Catalunya
314-02117/12
Resposta del Govern 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presència d’organitzacions cri-
minals
314-02118/12
Resposta del Govern 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració amb l’Europol i la 
Interpol en la lluita contra organitzacions criminals transnacionals
314-02119/12
Resposta del Govern 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de robatoris de bicicle-
tes denunciats durant el 2017
314-02129/12
Resposta del Govern 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de robatoris de bicicle-
tes denunciats entre els anys 2013 i 2016
314-02130/12
Resposta del Govern 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els dispositius de seguretat desple-
gats pels Mossos d’Esquadra als voltants de la discoteca Bora Bora, de Montornès 
del Vallès (Vallès Oriental)
314-02141/12
Resposta del Govern 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplegament de mesures de 
control a les zones dels voltants de la discoteca Bora Bora, de Montornès del Va-
llès (Vallès Oriental)
314-02142/12
Resposta del Govern 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la identificació d’alguna persona 
amb relació als desperfectes produïts a les zones dels voltants de la discoteca Bora 
Bora, de Montornès del Vallès (Vallès Oriental)
314-02143/12
Resposta del Govern 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de delictes que han tin-
gut lloc a les zones dels voltants de la discoteca Bora Bora, de Montornès del Vallès 
(Vallès Oriental), del 2016 ençà
314-02144/12
Resposta del Govern 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de controls d’alcoholèmia 
i drogues fets a les zones dels voltants de la discoteca Bora Bora, de Montornès 
del Vallès (Vallès Oriental), del 2016 ençà
314-02145/12
Resposta del Govern 43



BOPC 195
9 de novembre de 2018

Taula de contingut 7

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i els tipus de vehicles 
operatius a 31 de març de 2017 per cada lot territorial del conveni de Transport Sa-
nitari Integral de Catalunya
314-02213/12
Resposta del Govern 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i els tipus de vehicles 
operatius a 31 d’agost de 2017 per cada lot territorial del conveni de Transport Sa-
nitari Integral de Catalunya
314-02214/12
Resposta del Govern 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i els tipus de vehicles 
operatius a 31 de març de 2018 per cada lot territorial del conveni de Transport Sa-
nitari Integral de Catalunya
314-02215/12
Resposta del Govern 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i els tipus de vehicles 
operatius a 31 d’agost de 2018 per cada lot territorial del conveni de Transport Sa-
nitari Integral de Catalunya
314-02216/12
Resposta del Govern 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compra d’immobles destinats a 
habitatges de lloguer social amb els imports obtinguts de la subhasta pública d’im-
mobles d’herències intestades
314-02357/12
Resposta del Govern 46

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 política esportiva
310-00050/12
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política sanitària
310-00051/12
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les acusacions en el pro-
cés del Tribunal Suprem contra líders sobiranistes
310-00052/12
Anunci: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’acció exterior
310-00053/12
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’ús de les llengües a l’escola
310-00054/12
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el model d’escola catalana
310-00055/12
Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’estratègia d’acció exterior
310-00056/12
Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el contracte programa del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
310-00057/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el projecte de llei de la 
igualtat de tracte i la no discriminació
310-00058/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 50
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques d’ensenyament
310-00059/12
Anunci: Xavier García Albiol, del SP PPC 50

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00026/12
Anunci: Inés Arrimadas García, del GP Cs 50

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00027/12
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units 51

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00028/12
Anunci: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 51

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política i social
317-00029/12
Anunci: Carles Riera Albert, del SP CUP-CC 52

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els 
darrers esdeveniments polítics
317-00030/12
Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat 52

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els 
darrers esdeveniments polítics
317-00031/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 52

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de convo-
catòries de concursos públics entre 2015 i 2017 per a la realització d’obres en cen-
tres escolars
311-00697/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, juntament amb una altra diputada del GP Cs 53

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les licitacions d’obres 
en centres escolars
311-00698/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, juntament amb una altra diputada del GP Cs 53

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’import total de les li-
citacions obertes entre 2015 i 2017 per a la realització d’obres en centres escolars
311-00699/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, juntament amb una altra diputada del GP Cs 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les licitacions, les ad-
judicacions i la realització d’obres en centres escolars
311-00700/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, juntament amb una altra diputada del GP Cs 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les licitacions desertes 
per a fer obres en centres escolars i els motius pels quals no han estat adjudicades
311-00701/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, juntament amb una altra diputada del GP Cs 55

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la intenció de crear una 
assemblea de càrrecs electes
311-00707/12
Anunci: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 55

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data i el mecanisme 
de creació de l’assemblea de càrrecs electes
311-00708/12
Anunci: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 55
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’encaix normatiu, la 
naturalesa, l’àmbit d’actuació, la composició, les funcions i els mecanismes de fun-
cionament de l’assemblea de càrrecs electes
311-00709/12
Anunci: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 56

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost de la posada en 
marxa i les fonts de finançament de l’assemblea de càrrecs electes
311-00710/12
Anunci: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 56

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’atribució de funcions 
del Parlament a una assemblea de càrrecs electes
311-00711/12
Anunci: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 57

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’atribució a una assem-
blea de càrrecs electes de la representativitat dels ciutadans reservada al Parlament
311-00712/12
Anunci: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 57

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la intenció de crear el 
Consell per la República
311-00713/12
Anunci: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 58

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data i el mecanisme 
de creació del Consell per la República
311-00714/12
Anunci: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 58

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’encaix normatiu, la 
naturalesa, l’àmbit d’actuació, la composició, les funcions i els mecanismes de fun-
cionament del Consell per la República
311-00715/12
Anunci: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 58

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost de la posada 
en marxa i les fonts de finançament del Consell per la República
311-00716/12
Anunci: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 59

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’atribució de funcions 
del Govern al Consell per la República
311-00717/12
Anunci: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 59

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’atribució al Consell per 
la República de funcions executives o potestats reglamentàries reservades al Govern
311-00718/12
Anunci: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 60

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la potencial creació 
d’una associació que s’autoanomeni assemblea d’electes
311-00719/12
Anunci: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 60

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la relació institucional 
que establiria amb una associació que s’autoanomenés assemblea d’electes
311-00720/12
Anunci: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 61

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si defensarà la posició 
institucional del Parlament davant una associació que s’autoanomeni assemblea 
d’electes
311-00721/12
Anunci: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 61

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la potencial creació 
d’una associació que s’autoanomeni consell per la república
311-00722/12
Anunci: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 62
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la relació institucio-
nal que establiria amb una associació que s’autoanomenés consell per la república
311-00723/12
Anunci: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 62

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si defensarà la seva po-
sició institucional davant una associació que s’autoanomeni consell per la república
311-00724/12
Anunci: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 63

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la naturalesa jurídica 
del Consell per la República
311-00725/12
Anunci: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 63

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el marc de relacions 
que té amb el Consell per la República
311-00726/12
Anunci: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 64

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si existeix cap conveni 
amb el Consell per la República
311-00727/12
Anunci: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 64

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la col·laboració amb el 
Consell per la República
311-00728/12
Anunci: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 64

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions amb què 
ha concretat la col·laboració amb el Consell per la República
311-00729/12
Anunci: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 65

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els criteris en què s’ha 
basat per a prestar assistència al Consell per la República
311-00730/12
Anunci: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 65

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la naturalesa jurídica 
de l’Assemblea d’Electes de Catalunya
311-00731/12
Anunci: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 66

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el marc de relacions 
que té amb l’Assemblea d’Electes de Catalunya
311-00732/12
Anunci: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 66

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si existeix cap conveni 
amb l’Assemblea d’Electes de Catalunya
311-00733/12
Anunci: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 66

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la col·laboració amb 
l’Assemblea d’Electes de Catalunya
311-00734/12
Anunci: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 67

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions amb què 
ha concretat la col·laboració amb l’Assemblea d’Electes de Catalunya
311-00735/12
Anunci: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 67

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els criteris en què s’ha 
basat per a prestar assistència a l’Assemblea d’Electes de Catalunya
311-00736/12
Anunci: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 68
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3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de convocatòries de 
concursos públics entre 2015 i 2017 per a la realització d’obres en centres escolars
314-02730/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, juntament amb una altra diputada del GP Cs 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les licitacions d’obres en centres 
escolars
314-02731/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, juntament amb una altra diputada del GP Cs 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import total de les licitacions ober-
tes entre 2015 i 2017 per a la realització d’obres en centres escolars
314-02732/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, juntament amb una altra diputada del GP Cs 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les licitacions, les adjudicacions i 
la realització d’obres en centres escolars
314-02733/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, juntament amb una altra diputada del GP Cs 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les licitacions desertes per a fer 
obres en centres escolars i els motius pels quals no han estat adjudicades
314-02734/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, juntament amb una altra diputada del GP Cs 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la diferenciació entre catalans i 
espanyols nascuts a Catalunya
314-02735/12
Formulació: Andrea Levy Soler, del SP PPC 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la consellera de Cultura manté 
la diferenciació entre catalans i espanyols nascuts a Catalunya
314-02736/12
Formulació: Andrea Levy Soler, del SP PPC 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la diferenciació que la consellera 
de Cultura va fer entre catalans i espanyols nascuts a Catalunya
314-02737/12
Formulació: Andrea Levy Soler, del SP PPC 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si comparteix la diferenciació que 
la consellera de Cultura va fer entre catalans i espanyols nascuts a Catalunya
314-02738/12
Formulació: Andrea Levy Soler, del SP PPC 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de vehicles del parc 
mòbil del Cos de Bombers de la Generalitat
314-02739/12
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la vida útil dels vehicles del parc 
mòbil del Cos de Bombers de la Generalitat
314-02740/12
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’antiguitat mitjana dels vehicles 
del parc mòbil del Cos de Bombers de la Generalitat
314-02741/12
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió prevista per a vehicles 
del parc mòbil del Cos de Bombers de la Generalitat
314-02742/12
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de membres del Cos 
de Bombers de la Generalitat i el nombre d’hores que treballen segons contracte
314-02743/12
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’hores extres que fan 
els membres del Cos de Bombers de la Generalitat i llur retribució
314-02744/12
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP 74
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3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

3.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre si és habitual que un convidat d’un programa de Televi-
sió de Catalunya hagi de fer de traductor
316-00007/12
Formulació: Andrea Levy Soler, del SP PPC 75

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre el cost d’un traductor simultani per a una entrevista
316-00008/12
Formulació: Andrea Levy Soler, del SP PPC 75

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre si els presentadors de Televisió de Catalunya tenen 
ordres de no parlar en castellà
316-00009/12
Formulació: Andrea Levy Soler, del SP PPC 76

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre la raó per la qual la presentadora del programa Pregun-
tes freqüents no va entrevistar l’exalcalde de Medellín en castellà
316-00010/12
Formulació: Andrea Levy Soler, del SP PPC 76

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre si el fet de no entrevistar l’exalcalde de Medellín en 
castellà demostra una actitud excloent de Televisió de Catalunya
316-00011/12
Formulació: Andrea Levy Soler, del SP PPC 77

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre les accions empreses amb relació al tracte que reben 
els convidats no independentistes al programa Preguntes freqüents
316-00012/12
Formulació: Andrea Levy Soler, del SP PPC 77

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre la cobertura i el finançament destinats a 
la iniciativa Cims per la Llibertat
325-00019/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 78
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política 
esportiva
310-00050/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 19, tinguda el 07.11.2018, DSPC-P 25.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política 
sanitària
310-00051/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 19, tinguda el 07.11.2018, DSPC-P 25.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
acusacions en el procés del Tribunal Suprem contra líders 
sobiranistes
310-00052/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 19, tinguda el 07.11.2018, DSPC-P 25.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’acció 
exterior
310-00053/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 19, tinguda el 07.11.2018, DSPC-P 25.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’ús de les 
llengües a l’escola
310-00054/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 19, tinguda el 07.11.2018, DSPC-P 25.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el model 
d’escola catalana
310-00055/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 19, tinguda el 07.11.2018, DSPC-P 25.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’estratègia 
d’acció exterior
310-00056/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 19, tinguda el 07.11.2018, DSPC-P 25.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el contracte 
programa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
310-00057/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 19, tinguda el 07.11.2018, DSPC-P 25.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el projecte 
de llei de la igualtat de tracte i la no discriminació
310-00058/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 19, tinguda el 07.11.2018, DSPC-P 25.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
polítiques d’ensenyament
310-00059/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 19, tinguda el 07.11.2018, DSPC-P 25.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en 
el Ple sobre la data de retorn de les pagues extraordinàries del 
2013 i el 2014 als funcionaris i sobre la millora de la situació dels 
professionals de la sanitat
317-00026/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 19, tinguda el 07.11.2018, DSPC-P 25.
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre el compliment del mandat parlamentari sobre la data del 
retorn de les pagues extraordinàries del 2013 i el 2014 als funcionaris
317-00027/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 19, tinguda el 07.11.2018, DSPC-P 25.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre el rebuig als pressupostos generals del Govern de l’Estat
317-00028/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 19, tinguda el 07.11.2018, DSPC-P 25.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la resposta del Govern a les sol·licituds de penes de presó 
per part de la Fiscalia i de l’Advocacia General de l’Estat i sobre un 
possible gir cap a l’autonomisme
317-00029/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 19, tinguda el 07.11.2018, DSPC-P 25.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en 
el Ple sobre les sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans 
contra l’Estat espanyol pel judici del cas Bateragune
317-00030/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 19, tinguda el 07.11.2018, DSPC-P 25.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre el debat i l’enfortiment del consens amb la majoria de la 
societat a favor de l’autodeterminació i el republicanisme i en contra 
de la repressió de l’Estat espanyol
317-00031/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 19, tinguda el 07.11.2018, DSPC-P 25.
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1.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures de seguretat i de protecció adoptades en el darrer any 
davant els problemes estructurals detectats a l’amfiteatre romà  
de Tarragona
311-00375/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Cultura, tinguda el 31.10.2018, DSPC-C 95.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
les mesures aplicades actualment per a protegir l’estructura de 
l’amfiteatre romà de Tarragona
311-00376/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Cultura, tinguda el 31.10.2018, DSPC-C 95.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
actuacions previstes per a reparar les deficiències detectades en 
l’estructura de l’amfiteatre romà de Tarragona
311-00377/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Cultura, tinguda el 31.10.2018, DSPC-C 95.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
la durada prevista de les obres per a reparar les deficiències 
detectades en l’estructura de l’amfiteatre romà de Tarragona
311-00378/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Cultura, tinguda el 31.10.2018, DSPC-C 95.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si s’ha 
fet algun estudi geològic o patrimonial que detectés el deteriorament 
de l’amfiteatre romà de Tarragona
311-00379/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Cultura, tinguda el 31.10.2018, DSPC-C 95.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’import 
i la partida pressupostària destinats a reparar l’escletxa apareguda a 
l’amfiteatre romà de Tarragona
311-00380/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Cultura, tinguda el 31.10.2018, DSPC-C 95.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
accions i els recursos econòmics per a articular el sector de la 
música atenent la diversitat estilística, jurídica, econòmica, social  
i territorial
311-00413/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Cultura, tinguda el 31.10.2018, DSPC-C 95.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
accions i els recursos econòmics per a potenciar la formació musical
311-00414/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Cultura, tinguda el 31.10.2018, DSPC-C 95.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
accions i els recursos econòmics per a aconseguir nou públic en el 
sector de la música
311-00415/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Cultura, tinguda el 31.10.2018, DSPC-C 95.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Cultura, tinguda el 31.10.2018, DSPC-C 95.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
accions i els recursos econòmics per a potenciar el Mercat de 
Música Viva de Vic i la Fira Mediterrània de Manresa
311-00417/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Cultura, tinguda el 31.10.2018, DSPC-C 95.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
accions i els recursos econòmics per a crear el marc i les eines  
per a internacionalitzar la producció musical
311-00418/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Cultura, tinguda el 31.10.2018, DSPC-C 95.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Cultura, tinguda el 31.10.2018, DSPC-C 95.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures previstes per a avançar en el patrocini i el mecenatge 
culturals
311-00443/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Cultura, tinguda el 31.10.2018, DSPC-C 95.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’aplicació del Pla integral de les arts visuals
311-00445/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Cultura, tinguda el 31.10.2018, DSPC-C 95.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures previstes per a actualitzar el Sistema d’Arxius de Catalunya
311-00446/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Cultura, tinguda el 31.10.2018, DSPC-C 95.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
iniciatives previstes per a impulsar la defensa de l’artista i el creador
311-00447/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Cultura, tinguda el 31.10.2018, DSPC-C 95.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
necessitat de modificar la Llei 20/2010, del cinema
311-00448/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Cultura, tinguda el 31.10.2018, DSPC-C 95.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
accions per a recuperar i consolidar espectadors de cinema en 
català
311-00449/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Cultura, tinguda el 31.10.2018, DSPC-C 95.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
necessitat d’impulsar un pacte nacional per l’audiovisual
311-00450/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Cultura, tinguda el 31.10.2018, DSPC-C 95.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’aportació de recursos per a executar la tercera fase de l’excavació 
arqueològica del convent del Roser de Ciutadilla (Urgell)
311-00539/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Cultura, tinguda el 31.10.2018, DSPC-C 95.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’estructura organitzativa de l’àrea dirigida per Lluís Puig i Gordi 
com a director del Programa per al desenvolupament de projectes 
culturals d’àmbit internacional del Departament de Cultura
311-00553/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Cultura, tinguda el 31.10.2018, DSPC-C 95.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
personal, càrrecs, funcions i retribucions de l’àrea del Programa per 
al desenvolupament de projectes culturals d’àmbit internacional del 
Departament de Cultura
311-00554/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Cultura, tinguda el 31.10.2018, DSPC-C 95.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
dotació econòmica del Programa per al desenvolupament de 
projectes culturals d’àmbit internacional del Departament de Cultura
311-00555/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Cultura, tinguda el 31.10.2018, DSPC-C 95.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’aportació de recursos per a fer efectiva l’aturada de la ruïna i la 
restauració del castell de Vergós Guerrejat, a Estaràs (Segarra)
311-00587/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Cultura, tinguda el 31.10.2018, DSPC-C 95.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures previstes per a aturar l’esfondrament de la muralla medieval 
de Torà i restaurar-la
311-00623/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Cultura, tinguda el 31.10.2018, DSPC-C 95.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre  
les raons per les quals la consellera de Cultura no va assistir  
al lliurament del premi Planeta 2018
311-00625/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Cultura, tinguda el 31.10.2018, DSPC-C 95.

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals no s’han canviat els estatuts de la Corporació de Salut del 
Maresme i la Selva
314-00158/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20351 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

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 314-00158/12 us in-
formo del següent:

El procés general de modificació estatutària dels consorcis del sector públic de 
salut, endegat pel Departament de Salut als efectes d’ajustar els respectius estatuts 
d’aquestes entitats a les modificacions normatives preceptivament aplicables, com 
va ser l’aprovació de la nova Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sec-
tor públic, va servir també per a incorporar altres canvis estatutaris, no derivats de 
l’adaptació al nou escenari normatiu abans esmentat, sinó a posicionaments estratè-
gics i de millora de la governabilitat d’aquestes entitats.

Una de les iniciatives formulades va ser la d’incorporar formalment en els esta-
tuts dels consorcis la seva condició de mitjà propi i servei tècnic del Servei Català de 
la Salut, així com de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i de les entitats 
amb la condició de poders adjudicadors que hi estiguin vinculades o en depenguin, 
a l’efecte del que estableix la normativa de contractes del sector públic, amb l’objec-
tiu de poder formular encàrrecs de gestió a favor d’aquestes entitats.

A mitjans de 2016, i en el tràmit d’informació per part dels òrgans transversals 
de l’Administració de la Generalitat respecte les corresponents propostes d’Acord de 
Govern per a la modificació dels estatuts dels diferents consorcis, la Junta Consul-
tiva de Contractació Administrativa, en aplicació de la jurisprudència comunitària 
formulada entorn l’àmbit dels contractes in house, va informar desfavorablement 
l’aprovació de la condició de mitjà propi de tots aquells consorcis en els quals parti-
cipés com a membre consorciat una entitat privada sense ànim de lucre.

Pel que fa a la Corporació Sanitària del Maresme i la Selva (CSMS), la participació 
com a membre consorciat de la Fundació Hospital Asil Sant Jaume de Blanes, va im-
possibilitar la seva consideració com entitat de titularitat 100% pública, raó per la qual 
la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa va emetre 
informe desfavorable a la proposta de reconèixer a la Corporació la seva condició de 
«mitjà propi del Servei Català de la Salut, així com de l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya i de les entitats amb la condició de poders adjudicadors que hi 
estiguin vinculades o en depenguin, a l’efecte del que estableixen els articles 4.1,n) 
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i 24.6 del text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP)», segons el 
literal de la proposta llavors en tràmit.

Aquest fet va comportar el retorn de l’expedient administratiu i de la proposta 
d’Acord del Govern a la seva fase inicial, als efectes de modificar la proposta d’es-
tatuts de l’esmentat Consorci, amb la supressió del seu caràcter de mitjà propi en els 
termes abans expressats, mantenint la resta de l’articulat.

Al mes de novembre de 2017 la nova proposta d’estatuts de la CSMS restava 
complimentada en els seus tràmits d’aprovació dels òrgans de govern de les entitats 
consorciades, així com d’informació per part dels òrgans transversals de l’Admi-
nistració de la Generalitat, i a l’espera de la seva aprovació definitiva per part del 
Consell Tècnic, prèvia elevació al Govern. Tanmateix, l’aplicació de l’article 155 de 
la CE i la nova situació generada en l’àmbit institucional i administratiu de la Ge-
neralitat, va comportar un nou retard en l’aprovació dels nous estatuts de la referida 
Corporació.

Amb l’inici de la XII Legislatura del Parlament de Catalunya i la constitució 
del nou Govern de la Generalitat, els Estatuts del Consorci Corporació de Salut del 
Maresme i la Selva varen ser aprovats finalment per l’Acord GOV/20/2018, de 26 de 
juny (DOGC núm. 7652 - 2806018).

Barcelona, 29 d’octubre de 2018
La consellera de Salut
Per delegació (Resolució SLT/2216/2018, d’1 d’octubre. DOGC núm. 7717, de 

2.10.2018)
La secretària general, Laura Pelay i Bargalló

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’atacs 
d’animals salvatges a la ramaderia registrats en el període 2010-2018
314-01836/12

Proponent: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20161 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-01836/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-01837/12.

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.

Les dades anuals corresponents als atacs de fauna salvatge protegida (ós, llop i 
voltor) a la ramaderia en el període 2010-2018 són les següents:

– 2010: 114 atacs, indemnitzats amb un import total de 66.924,63 €.
– 2011: 87 atacs, indemnitzats amb un import total de 37.251,50 €.
– 2012: 50 atacs, indemnitzats amb un import total de 19.914,00 €.
– 2013: 15 atacs, indemnitzats amb un import total de 13.2015,00 €.
– 2014: 13 atacs, indemnitzats amb un import total de 3.666,50 €.
– 2015: 19 atacs, indemnitzats amb un import total de 11.160,87 €.
– 2016: 43 atacs, indemnitzats amb un import total de 17.300,65 €.
– 2017: 57 atacs, indemnitzats amb un import total de 26.810,81 € (dels quals 5 

expedients, amb un import de 4.415,00 € estan pendents de pagament).

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7652/1683478.pdf
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– 2018: 82 expedients d’atacs en tràmit i pendents de resoldre. Tant bon punt fi-
nalitzi la tramitació, les sol·licituds d’indemnització que es resolguin positivament 
seran abonades.

Barcelona, 26 d’octubre de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’indemnitzacions per atacs d’animals salvatges a la ramaderia 
pendents de pagament
314-01837/12

Proponent: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20161 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01836/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a fer front a les taxes de sobrecàrrega de les llars
314-02010/12

Proponent: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20162 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

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 314-02010/12 us in-
formo del següent:

La Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
(AHC), ha impulsat diverses mesures en els darrers temps per a contribuir a la con-
tenció de les rendes de lloguer, que han experimentat una tendència a l’alça en di-
verses ciutats del país, especialment a Barcelona i alguns dels municipis de la seva 
àrea metropolitana.

Entre aquestes mesures, el Departament de Territori i Sostenibilitat destaca:
1. Posada en marxa de l’Índex de Referència dels Preus de Lloguer com a instru-

ment que aporta transparència i informació al mercat.
L’Índex facilita, a propietaris amb habitatges en lloguer i persones o famílies que 

cerquen habitatge en aquest règim, informació objectiva i detallada sobre la renda 
mitjana existent per a una tipologia concreta d’immoble en una localització deter-
minada d’un total de 27 municipis que acullen el 70% de la població de Catalunya. 
Amb aquesta eina, fonamentada en dades objectives basades en les fiances diposita-
des davant l’Incasòl, els diferents actors que interactuen en l’àmbit de l’habitatge de 
lloguer disposen d’informació contrastada per conèixer el marge de rendes en què es 
troben els habitatges que reuneixen unes determinades característiques. D’aquesta 
manera, l’Índex esdevé una mesura per a minimitzar possibles riscos d’increments 
desmesurats de les rendes, atès que el coneixement per les parts de la realitat del 
mercat permet dificultar possibles augments que portin a situacions de sobrecàrre-
ga en el pes de la renda de lloguer en les despeses familiars. En els seus primers sis 
mesos de funcionament (juny a desembre de 2017), l’Índex de Referència de Preus 
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del Lloguer ha estat consultat en 259.914 ocasions, que suposa un 31,39% del total 
de visites al web de l’AHC.

El Departament de Territori i Sostenibilitat té previst desplegar mesures per in-
troduir l’Índex de Referència de Preus de Lloguer com a requisit a tenir en compte 
en diferents processos existents en el funcionament del mercat de lloguer, com ara 
que s’informi de l’Índex en la publicitat de les ofertes o s’inclogui a títol informatiu 
en els contractes que se signin.

2. Treballs per a la definició d’un marc normatiu que afavoreixi el lloguer com 
a règim d’accés i tinença d’habitatge i defineixi els criteris de determinació de con-
tractes i rendes, així com els límits per a considerar que una renda és desproporcio-
nada, entre altres aspectes.

Entre finals de l’any 2016 i principis de 2017 es va constituir un grup de treball, 
format per representants de tots els sectors implicats en l’àmbit de l’habitatge, per 
consensuar unes conclusions a partir de les quals bastir una proposta d’articulat de 
normativa reguladora dels arrendaments a Catalunya. Entre les conclusions del grup 
de treball, s’establia la necessitat d’allargar la durada dels contractes, de definir de 
forma clara els drets i obligacions de propietaris i llogaters, d’acordar els mètodes 
per a l’actualització de les rendes, de diferenciar entre diversos tipus de contractes, 
així com d’articular mesures per evitar els lloguers desproporcionats.

La feina d’aquest grup de treball va culminar amb unes conclusions consensua-
des, que han servit de guia per a l’elaboració d’una proposta d’articulat de nova llei 
d’arrendaments urbans, en la qual, entre molts altres aspectes, es preveuen mesures 
per reduir la sobrecàrrega que el lloguer suposi en les economies familiars, com ara 
l’allargament dels contractes de curta durada fins a un mínim de 5 anys prorrogables 
3 anys més, l’establiment del contracte de temporada per a situacions de mobilitat 
laboral o educativa i del contracte de llarga durada, d’un mínim de 20 anys, el cri-
teri d’actualització de rendes d’acord amb l’IPC, o la definició de renda despropor-
cionada.

L’entrada en vigor d’un nou marc normatiu que aposti per contractes més llargs, 
per actualitzacions de rendes d’acord amb l’IPC i per criteris a partir dels quals de-
terminar la desproporció d’una renda és, en aquest sentit, una mesura que ha de fa-
cilitar la reducció dels casos de sobrecàrrega en la relació entre la renda del lloguer 
i els ingressos de la llar. Aquesta és una mesura que el Departament de Territori i 
Sostenibilitat té la voluntat de desplegar mitjançant els mecanismes de tramitació 
parlamentària previstos per la legislació de competència estatal. En aquest sentit, 
s’està valorant que el Parlament aprovi la proposta d’articulat per a ser elevada al 
Congreso de los Diputados, que seria l’òrgan encarregat de la seva tramitació par-
lamentària definitiva.

3. Col·laboració amb ajuntaments en matèria d’habitatge social
La pressió exercida en el mercat de lloguer privat pot veure’s reduïda si s’incre-

menta el parc de lloguer social gestionat per les administracions públiques, cosa que 
el Govern considera que cal fer de manera urgent per respondre les necessitats de 
futur a curt, mitjà i llarg termini.

En aquest sentit, una mesura que el Departament de Territori i Sostenibilitat ha 
impulsat en l’àmbit del parc d’habitatge de lloguer social, i que per tant té incidència 
en la contenció dels preus del lloguer, és l’habilitació de dues línies d’ajut econòmic 
de l’ICF i l’AHC per a la promoció d’habitatge de lloguer social i per a l’adquisició 
d’habitatges per tanteig i retracte per part de les administracions i les entitats del 
tercer sector. Aquestes dues línies d’actuació, dotades amb 240 M€, han de perme-
tre que famílies que pateixen una sobrecàrrega de la renda de lloguer sobre els seus 
ingressos i que es troben en situació de vulnerabilitat residencial, per exemple amb 
casos gestionats per les meses d’emergència, tinguin més oportunitats d’accedir a 
habitatge de lloguer social. Aquesta mesura de col·laboració amb els ajuntaments en 



BOPC 195
9 de novembre de 2018

1.25.15. Preguntes per escrit 25 

matèria d’habitatge social pot permetre reduir la taxa de sobrecàrrega en els casos 
de famílies amb majors dificultats.

També podria permetre reduir la sobrecàrrega esmentada que els ajuntaments 
posin en marxa mesures de bonificació d’impostos i taxes municipals per a habitat-
ges que tinguin rendes de lloguer per sota de l’Índex de Referència de Preus de Llo-
guer, entre altres mesures de naturalesa similar.

4. Efectes dels ajuts al pagament del lloguer
La reducció dels casos en què es pugui produir una sobrecàrrega de la renda del 

lloguer en relació amb els ingressos de la llar s’aconsegueix alhora amb les presta-
cions al lloguer que atorga l’AHC.

En aquest sentit, una mesura que el Departament de Territori i Sostenibilitat té 
previst impulsar per reduir casos de sobrecàrrega del cost del lloguer en el pressu-
post familiar és el manteniment dels ajuts al pagament del lloguer, tant les pres-
tacions ordinàries com els ajuts urgents o els ajuts als residents del parc públic de 
l’AHC. Aquest tipus de prestacions, què òbviament contribueixen a reduir  potencials 
casos d’excés de pes del pagament de la renda de lloguer en l’economia familiar, 
l’any passat van tenir 60.000 beneficiaris, molt per sobre dels 22.000 beneficiaris 
d’aquests ajuts de l’any 2012.

Barcelona, 26 d’octubre de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’incrementar la dotació pressupostària del Consorci de l’Habitatge 
de Barcelona per a assumir el finançament que li pertoca
314-02011/12

Proponent: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20163 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

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 314-02011/12 us in-
formo del següent:

El pressupost del Consorci de l’Habitatge de Barcelona (CHB) de l’any 2018 in-
dica que la Generalitat hi destina 8,2 M€ en un pressupost total de 32,9 M€, la qual 
cosa implica que el 25% del pressupost del CHB prové de la Generalitat.

Tot i no arribar al 60% del pressupost de l’ens, el Departament de Territori i Sos-
tenibilitat destaca que cal tenir en compte que no tota la despesa que fa la Generali-
tat a la ciutat de Barcelona en matèria de política d’habitatge passa pel Consorci. De 
fet, una part molt important de la mateixa, com són els ajuts ordinaris al pagament 
del lloguer, els ajuts urgents o els ajuts a la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social 
(XHIS) els fa la Generalitat directament i a banda del Consorci.

Durant l’any 2017, la Generalitat de Catalunya va destinar 26,8 M€ a la ciutat 
de Barcelona només en les seves principals actuacions de política d’habitatge. L’any 
2016 van ser 24,6 M€. L’increment, en conseqüència, ha estat del 9% en un any, su-
posant el 15% dels recursos destinats a tota Catalunya en prestacions al pagament 
del lloguer.

En aquest sentit, el Departament de Territori i Sostenibilitat informa que a Bar-
celona, l’any 2017, la Generalitat va destinar, mitjançant l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya (AHC), 18,6 M€ en prestacions al pagament del lloguer, ajuts urgents i 
ajuts als residents del parc públic de l’AHC. A Catalunya es van destinar 124 M€ en 
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aquests tres conceptes. Percentualment, Barcelona va suposar el 15% del total del 
país, desglossat en un 13% dels ajuts ordinaris, el 29% dels ajuts urgents, i el 29% 
dels ajuts a residents del parc públic.

Alhora, el compromís del Govern de la Generalitat en la millora del finançament 
de les polítiques públiques d’habitatge implementades a la ciutat de Barcelona es 
posa de manifest en constatar que l’any 2017 es van atorgar a Barcelona un 19% més 
d’ajuts que el 2016, alhora que el Departament vol destacar que en el cas de Barcelo-
na, com a la resta de Catalunya, l’any 2017, com també el 2016, es van poder atorgar 
tots els ajuts sol·licitats sense denegar-ne cap per manca de pressupost.

Barcelona, 26 d’octubre de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20355 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

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 les preguntes parlamentàries 314-02040/12, 314-
02041/12, 314-02042/12, 314-02043/12, 314-02044/12, 314-2045/12 i 314-02047/12 
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.

D’acord amb l’article 44 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, la pro-
gramació de l’oferta educativa té per objecte establir, amb caràcter territorial, les 
 necessitats d’escolarització que ha de satisfer el Servei d’Educació de Catalunya per 
garantir el dret de tothom a l’educació en els termes establerts a l’article 21 de l’Esta-
tut, harmonitzar-lo amb els drets individuals d’alumnes, pares, mares o tutors, i garan-
tir la qualitat de l’educació i una adequada i equilibrada escolarització dels  alumnes 
amb necessitats específiques de suport educatiu que propiciï la cohesió social.

L’àrea de proximitat és una unitat bàsica en la programació de l’oferta educativa 
que aprova el Departament d’Ensenyament per cada curs escolar.

La relació d’obres de nova construcció i grans actuacions del Departament d’En-
senyament que es troben en la fase d’execució, és la següent: 

Municipi Centre Obra

Almenar Escola d’Almenar Nova construcció escola 1’5 línies 

Barcelona Institut Maria Espinalt Nova construcció institut 4/3 L

Barcelona Institut Martí i Pous (Fabra i 
Coats)

Nova construcció institut 3/2 
(rehabilitació antiga fàbrica)

Berga Seccio d’Institut Serra de 
Noet

Nova construcció institut 3/0 + 
despatxos CFA i EOI

Campdevànol Escola Pirineu Nova construcció escola 2 línies

Gironella Escola de Gironella Ampliació i reforma escola
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Municipi Centre Obra

Sant Esteve de 
Palautordera

Seccio d’Institut Can Record Nova construcció institut 2/0 L

Santa Coloma de 
Cervelló

Institut Montpedrós Ampliació, adequació i reconversió 
de l’Escola Montpedrós a institut 
4/2 L (1a fase)

Tarragona Escola l’Arrabassada Nova construcció escola 2 línies

Torrefarrera Institut Joan Solà Nova construcció institut 4/2 línies

La relació d’obres de nova construcció i grans actuacions de les quals el Depar-
tament d’Ensenyament iniciarà la seva execució properament, perquè disposen del 
projecte executiu a provat o amb el conveni subscrit amb l’Ajuntament corresponent, 
és la següent: 

Projecte executiu aprovat

Municipi Centre Obra

Badalona Institut Ventura Gassol Nova construcció institut 4/3 L

Corbera de Llobregat Escola Cau de la Guineu Ampliació i adequació escola 1L

Gavà Institut Escola Gavà Mar Ampliació escola per a Institut 
Escola

Guissona Escola Ramon Faus i Esteve Ampliació a 2’5 L

Móra d’Ebre Escola Lluís Vi¦as i Viñoles Reforma i adequació escola 2 L

Sant Quirze del Vallès Escola Purificació Salas i 
Xandri

Ampliació escola per a NC 
edifici educació infantil

Santa Perpètua de 
Mogoda

Institut Rovira-Forns Ampliació a institut 4/2

Sitges Escola Agnès de Sitges Nova construcció escola 1 línia

Solsona Escola El Vinyet Nova construcció escola 1 línia

Tortosa Escola Sant Llàtzer Ampliació de 2 aules i 2 
despatxos

Convenis amb Ajuntaments

Municipi Centre Obra

Sant Cugat del Vallès Escola La Mirada Nova construcció escola 3 línies

Vidreres Escola Sant Iscle Nova construcció 1 línia

D’acord amb l’establert en els articles 42 i 43 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 
d’educació, el Departament d’Ensenyament ha de regular i sostenir el Servei d’Edu-
cació de Catalunya donant compliment als principis ordenadors establerts i garan-
tint que la prestació del servei estableixi amb un model educatiu d’interès públic i 
referent de qualitat pel nostre país.

Tenint en compte l’exposat, el Departament d’Ensenyament estudiarà, de manera 
particular, els casos en què la prestació del Servei d’Educació de Catalunya justifi-
qui la necessitat d’iniciar un procediment per canviar la titularitat patrimonial d’un 
centre educatiu.

D’acord amb l’establert a l’article 163 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’edu-
cació, els ajuntaments han de posar a disposició del Departament d’Ensenyament 
els terrenys necessaris, obtinguts en els procediments de gestió urbanística, per la 
construcció de centres educatius públics.

Barcelona, 29 d’octubre de 2018
Josep Bargalló Valls, conseller d’Ensenyament
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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

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20355 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02040/12.

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

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20355 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02040/12.

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

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20355 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02040/12.

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

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20355 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02040/12.
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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

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20355 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02040/12.

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

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20356 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

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 314-02046/12 us in-
formo del següent:

El Departament d’Ensenyament no té coneixement de centres educatius privats 
concertats que tenen problemes econòmics.

Barcelona, 29 d’octubre de 2018
Josep Bargalló Valls, conseller d’Ensenyament

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

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20355 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02040/12.
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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

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20357 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

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 314-02048/12 us in-
formo del següent:

La relació de llocs escolars nous per al curs 2018-2019 en centres educatius pú-
blics de la ciutat de Barcelona, desglossada per districtes, és la següent: 

Districte
No de llocs escolars 

nous curs 18/19

Ciutat Vella 131

L’Eixample 349

Sants - Montjuïc 144

Les Corts 57

Sarrià - Sant Gervasi 53

Gràcia 116

Horta - Guinardó 199

Nou Barris 79
Sant Andreu 251

Sant Martí 279

Barcelona, 29 d’octubre de 2018
Josep Bargalló Valls, conseller d’Ensenyament

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

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20358 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

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 314-02049/12 us in-
formo del següent:

La relació de llocs escolars nous per al curs 2018-2019 en centres educatius pú-
blics de la ciutat de Badalona, desglossada per zones d’influència, és la següent: 

Zona d’Influència
No de llocs escolars 

nous curs 18/19

Zona 4 75

Zona 1 30

Barcelona, 29 d’octubre de 2018
Josep Bargalló Valls, conseller d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació de viatges 
a l’estranger de comandaments i agents dels Mossos d’Esquadra 
durant el 2017
314-02058/12

Proponent: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20308 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

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 314-02058/12, us 
informo del següent:

S’adjunta, en document annex, la relació de viatges a l’estranger efectuats durant 
l’any 2017 per membres del Cos de Mossos d’Esquadra.

Barcelona, 23 d’octubre de 2018
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les negociacions per 
a incloure un enllaç amb el servei de rodalia en els bitllets dels trens 
Avant
314-02075/12

Proponent: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20164 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-02075/12, conjuntament amb la número de tramitació 314-02076/12.

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.

El Departament de Territori i Sostenibilitat, tal i com es detalla a la pregunta 
formulada, va plantejar a l’administració general de l’Estat i a Renfe la possibilitat 
d’incloure l’enllaç de rodalia en els bitllets Avant i també la necessita de millorar els 
abonaments i els descomptes del servei ferroviari Avant.

Per la manca de resposta i disposició per part de l’Administració General de l’Es-
tat no s’ha pogut avançar en aquests temes que, en tot cas, han de ser afrontats en el 
marc global d’un correcte plantejament, finançaments i gestió del conjunt de serveis 
ferroviaris que presten serveis a Catalunya, en les properes converses amb el nou 
equip del govern espanyol i de Renfe.

Barcelona, 26 d’octubre de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les negociacions per 
al millorament dels abonaments i descomptes del servei ferroviari 
Avant
314-02076/12

Proponent: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20164 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02075/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per a minimitzar els efectes de la vespa asiàtica sobre 
l’apicultura i la biodiversitat
314-02098/12

Proponent: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20165 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-02098/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-02099/12 a 314-
02103/12.

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. 

Quan es va detectar per primer cop la vespa asiàtica a Catalunya, el 7 de Juny de 
2012, es va realitzar una primera reunió amb caràcter d’urgència a Barcelona, a la 
qual hi van assistir representants del sector apícola, de la Direcció General del Medi 
Natural i Biodiversitat, i de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia. 

Es va constituir la Comissió Tècnica de la Vespa velutina (5/11/2013) liderada 
pel Departament de Territori i Sostenibilitat. Aquesta Comissió es reuneix periò-
dicament i està integrada per tècnics dels Departament de Territori i Sostenibilitat, 
del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, representants de les 
Diputacions de Barcelona i Girona, 2 representants del sector apícola, concretament 
un  representant del Secretariat Tècnic dels Apicultors Gironins Associats i un repre-
sentant dels apicultors d’Unió de Pagesos i del Centre de Recerca Ecològica i Apli-
cacions Forestals (CREAF), amb l’objectiu de donar suport tècnic i de coordinació 
en relació amb la problemàtica de la Vespa velutina. El Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació és qui vehicula la cooperació amb el sector agrari

A més a més, el Departament de Territori i Sostenibilitat col·labora amb els api-
cultors en tot el que fa referència al lliurament d’informació i assessorament en el 
control de la vespa asiàtica. 

També, s’han organitzat diverses jornades tècniques (4 en total) per informar als 
sectors implicats en la lluita contra la vespa asiàtica. Amb el títol «La vespa asià-
tica i el seu control», aquestes jornades han tingut lloc a Santa Coloma de Farners 
(2014), Santa Perpetua de Mogoda (2014), Reus (2014) i novament a Santa Coloma 
de Farners (2015). 
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Els tècnics del Departament de Territori i Sostenibilitat han assistit a taules ro-
dones per debatre amb el sector apícola la problemàtica de la vespa asiàtica. Per ex.: 
«Vespa velutina, el nou veí. Biologia, ecologia, actualitat i actuacions, Llinars del 
Vallès, maig de 2018». 

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha elaborat un protocol d’actuacions 
per al control de la vespa asiàtica que es va actualitzant periòdicament. Hi ha coor-
dinació d’aquest Departament amb el Cos d’Agents Rurals i el sector apícola per a la 
detecció de nous focus de vespa asiàtica. Aquest protocol inclou una base de dades 
on hi figuren les localitzacions dels nous exemplars que apareixen (tant exemplars en 
comarques on no s’havia detectat amb anterioritat, com de nius) i les incidències de 
la vespa asiàtica centralitzada en el Cap de Sala dels Agents Rurals que, posterior-
ment, remet les dades al Departament de Territori i Sostenibilitat. Amb aquestes da-
des anualment s’elabora un resum d’incidències.

Per tal de determinar els possibles danys ambientals, s’ha realitzat una «Fitxa 
de seguiment del control de la Vespa velutina a Catalunya». Aquesta fitxa ha estat 
distribuïda als Agents Rurals i als apicultors. En aquesta fitxa s’ha de recollir l’em-
plaçament (indret, municipi, coordenades UTM) del parany, el nom del responsable 
i els resultats. Els Agents Rurals estan recollint la informació d’on i qui ha col·locat 
els paranys. Després s’analitzen els resultats per comprovar l’eficàcia dels paranys 
i la incidència sobre altres espècies autòctones d’invertebrats per veure els efectes 
sobre al biodiversitat. 

S’està col·laborant amb França i altres Comunitats Autònomes (País Basc), amb 
les quals s’intercanvia informació i es fan consultes periòdiques, a banda d’activi-
tats de formació, per conèixer mecanismes i actuacions per al control de la Vespa 
velutina.

Es participa de manera activa en l’elaboració i revisió de la «Estrategia de ges-
tión, control y posible erradicación del avispón asiático o avispa negra (Vespa velu-
tina ssp.nigrithorax) en España».  

No hi ha un pressupost específic, ja que totes les actuacions i mitjans s’integren 
en el funcionament normal de l’administració.

En aquest sentit, el pressupost destinat a material lliurat als apicultors per com-
batre de forma directa els efectes de la vespa asiàtica a prop dels assentaments 
apícoles, a banda de les partides de personal del Servei de fauna i Flora i del Cos 
d’Agents Rurals és el següent:

2013. Compra de 110 paranys i material atraient per un import de 4.076,85 €, 
per tal de subministrar als apicultors. Partida nº 001.04/924. Pla estratègic de lluita 
contra espècies invasores.

2014. Compra de 1.500 paranys selectius per vespa asiàtica i material atraient per 
un import de 19.903 €. Capítol 2/ AG 2014 444.

2017. Compra de 4 vestits de protecció per retirada de nius per un import de 
1.999,80€, 1 sistema impulsor compost d’una bomba injectora d’accionament  manual, 
una perxa d’alumini de 27 metres en trams acoblables per poder eliminar els nius 
de vespa asiàtica, per un import de 1.687,95 €. Partida nº  D/227001300/5510/0000.

2018. Hi ha un pressupost previst de 15.000 € per a la compra de paranys comer-
cials i material atraient per tal de subministrar als apicultors.

Pel que fa a l’avaluació de les mesures aplicades, la reducció dels danys a l’api-
cultura i al medi natural és de difícil avaluació. Durant els anys de presència de la 
vespa asiàtica i en col·laboració amb els Agents Rurals i els apicultors s’han elabo-
rat unes fitxes de presència de la vespa asiàtica a les explotacions apícoles. Encara 
cal tractar les dades globals i determinar un índex de danys sobre les explotacions 
apícoles. 

Pel que fa al sector agrari i a la biodiversitat, no hi ha cap dany directe avaluat. 
Caldrà veure i aplicar les metodologies de control que fins al moment s’han disse-
nyat en el sector apícola.
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Així mateix, la capacitat invasora d’aquesta vespa és molt elevada, especialment 
quan l’hàbitat és favorable. Això ha quedat demostrat a França i al País Basc. L’es-
tratègia recomanada és la recerca de nius i la seva destrucció, seguint un determinat 
protocol d’actuació.

Malgrat tots els esforços, cal tenir molt present que aquesta vespa colonitzarà 
gran part de Catalunya, la més humida, i que no podrà ser erradicada, tal i com ha 
passat a França i al nord del País Basc i Navarra. 

El pronòstic pel que fa al nombre d’efectius és que segueixi augmentant. I pel 
que fa a la seva expansió s’ha encarregat un estudi al CREAF (Centre de Recerca 
Ecològica i Aplicacions Forestals de la Universitat Autònoma de Barcelona) on es 
preveu la seva expansió per les zones més humides de Catalunya, encara que l’espè-
cie ha fet també algunes incursions en zones de clima mediterrani. 

Així doncs, el nombre de nius de vespa asiàtica detectats és l’indicador de l’abun-
dància i l’expansió d’aquesta espècie. Al llarg dels anys el nombre de nius ha estat:

Any Nº de nius

2013 3
2014 11

2015 104

2016 116

2017 289

Les comarques afectades i el nombre de nius detectats des del 2017 fins a l’ac-
tualitat són: La Garrotxa: 77; La Selva: 49; El Pla de l’Estany: 40; El Gironès: 40; 
Vallès Oriental: 31; Baix Empordà: 16; L’Alt Empordà: 14; El Maresme: 14; Osona: 
2; Berguedà: 2; El Vallès Occidental: 2; El Ripollès: 1;  El Moianès: 1 i en el Baix 
Llobregat, el Barcelonès i el Garraf per primera vegada durant l’any 2018.

Es preveu continuar col·laborant amb el sector apícola per tal de reduir al màxim 
possible els efectes d’aquesta espècie sobre la biodiversitat durant els propers anys. 
El manteniment de les accions probablement no podrà erradicar l’espècie totalment, 
però sí minimitzar els seus efectes.

Així, la col·laboració amb la Diputació de Girona i la de Barcelona (de moment 
les úniques províncies amb presència de vespa asiàtica) és permanent. A la Comis-
sió Tècnica de vespa asiàtica hi ha un representant de cada Diputació. Pel que fa 
als ajuntaments, hi ha contacte directe amb aquells que ho sol·liciten, sobretot en 
els primers anys d’invasió. També es col·labora amb el Ministeri participant en el 
Grupo de Trabajo del avispón asiático i col·laborant en l’elaboració del «Manual de 
manejo» d’aquesta espècie, contribuint també en la lluita contra la vespa asiàtica a 
nivell estatal. 

Barcelona, 26 d’octubre de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost 
destinat a lluitar contra la vespa asiàtica
314-02099/12

Proponent: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20165 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02098/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’avaluació de les 
mesures aplicades per a lluitar contra la vespa asiàtica
314-02100/12

Proponent: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20165 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02098/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pronòstic 
respecte al control de la plaga de la vespa asiàtica
314-02101/12

Proponent: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20165 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02098/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els terminis de la 
col·laboració amb altres administracions i ens per a lluitar contra la 
vespa asiàtica
314-02102/12

Proponent: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20165 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02098/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la cooperació amb 
els propietaris d’explotacions agràries i apícoles per a lluitar contra 
la vespa asiàtica
314-02103/12

Proponent: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20165 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02098/12.



BOPC 195
9 de novembre de 2018

1.25.15. Preguntes per escrit 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els supòsits en què 
un ens local ha de demanar autorització al Departament de Territori 
i Sostenibilitat per a revisar el planejament general, arran del cas de 
l’Ajuntament de Lleida (Segrià)
314-02112/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20166 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

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

talunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tra-
mitació 314-02112/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-02113/12 i 
 314-02114/12.

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.

Segons resulta de l’article 95 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, el conseller o consellera competent en matè-
ria d’urbanisme ha d’autoritzar la revisió d’un pla d’ordenació urbanística municipal 
quan sigui anticipada per raó de no reunir-se cap de les circumstàncies especificades 
pel propi Pla com a constitutives de revisió ordinària.

En data 25 de maig de 1999, es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya la resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de 7 de 
maig de 1999 de «donar conformitat al document reeditat del Text refós de l’expedi-
ent de Revisió del Pla general d’ordenació de Lleida, promogut i tramès per l’Ajun-
tament, que incorpora les prescripcions establertes en la resolució del titular del De-
partament de Política Territorial i Obres Públiques de 23 de desembre de 1998 i, en 
conseqüència, ordenar la publicació d’aquesta resolució i de la d’aprovació definiti-
va al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, als efectes de la seva executivitat 
immediata, tal com disposa l’article 89 del Decret legislatiu 1/1990».

En data 14 de juliol de 2003, es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, número 3924, la resolució del conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques de 16 de gener de 2003, d’aprovació definitiva del Text refós del Pla gene-
ral d’ordenació de Lleida, amb el text de les Normes urbanístiques del Pla.

La publicació de les Normes urbanístiques va determinar l’entrada en vigor del Pla.
Per altra banda, als arxiu del Departament de Territori i Sostenibilitat no hi cons-

ta cap sol·licitud municipal ni autorització del Departament que permeti iniciar el 
tràmit de revisió anticipada pel planejament vigent a Lleida.

Barcelona, 26 d’octubre de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la sol·licitud de 
l’Ajuntament de Lleida (Segrià) i l’autorització del Departament de 
Territori i Sostenibilitat per a l’inici del tràmit de revisió anticipada 
del planejament general del municipi
314-02113/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20166 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02112/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de publicació 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del planejament 
general del municipi de Lleida (Segrià)
314-02114/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20166 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02112/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions del 
Cos dels Mossos d’Esquadra com a policia judicial
314-02115/12

Proponent: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20309 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

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 314-02115/12, us in-
formo del següent:

Els integrants de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra actuen en au-
xili de l’estament judicial quan son requerits en moment i forma. Aquestes inter-
vencions poden comprendre un innumerable àmbit d’actuacions que va des d’una 
identificació per un esbrinament de domicili, per exemple, fins a una investigació 
complexa, passant per una graduació que abasta tot un ventall de possibilitats. De 
tota i cada una d’aquestes accions, tot i que consten en les aplicacions policials i es 
registren com a tals, no es realitza un còmput propi com a actuació relacionada en 
l’àmbit judicial; el gran nombre de gestions que es realitzen diàriament com a poli-
cia judicial impossibilita aquesta tasca.

Barcelona, 23 d’octubre de 2018
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la implantació de 
l’organització Vor v Zakone a Catalunya
314-02117/12

Proponent: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20310 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

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 les preguntes parlamentàries 314-02117/12 i 314-
02118/12, us informo del següent:

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

El terme vor v zakone és un terme rus que vol dir «lladre en llei»; no fa referèn-
cia a cap organització criminal, sinó que es refereix a l’estatus o rang amb el qual 
són coronats els líders de les organitzacions criminals genuïnes d’alguns països de 
l’antiga Unió Soviètica.

Ja fa anys que aquestes organitzacions van expandir l’activitat per diferents paï-
sos europeus, formant una complexa xarxa transnacional de membres dedicada a 
activitats criminals diverses, entre les quals destaquen els delictes patrimonials. 
Els seus membres tenen una gran mobilitat geogràfica i contribueixen a una caixa 
comuna, anomenada obschak, amb els ingressos obtinguts de les seves activitats 
 delictives. Els vor v zakonen controlen aquestes caixes comunes territorials, que 
contribueixen a l’obschak global controlada per un vor v zakone de major categoria, 
i tenen capacitat per donar ordres i instruccions a les diferents cèl·lules de l’organit-
zació. Per tant, es tracta d’estructures organitzades en xarxa i articulades a partir de 
diferents tipus i nivells de jerarquia.

Quant a les organitzacions, tot i que totes estan sota el control d’un mateix líder 
vor v zakone, hi ha lluites de poder entre diferents clans territorials. Per tant, es trac-
ta de diferents organitzacions criminals que són originàries de zones geogràfiques 
relativament properes que utilitzen un model similar d’organització i funcionament.

Les organitzacions criminals de l’est d’Europa fa anys que operen a Catalunya i 
es dediquen principalment als robatoris amb força i als furts. Tant els Mossos d’Es-
quadra com altres cossos policials han portat a terme investigacions que han permès 
desarticular diverses cèl·lules actives, entre les quals destaquen les d’origen georgià. 
No obstant això, aquestes organitzacions destaquen per la seva adaptabilitat i capa-
citat de regeneració.

Catalunya, com altres territoris de l’Europa occidental, també ha estat escenari 
de les lluites de poder entre clans d’aquestes organitzacions. La conseqüència més 
destacada és el doble assassinat de membres georgians a Terrassa l’any 2016.

Des de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra fa anys que s’ha inten-
sificat la lluita contra els delictes patrimonials, posant una especial atenció en els 
robatoris a interior de domicilis, cosa que ha permès obrir investigacions força relle-
vants sobre aquest tipus d’estructures criminals, neutralitzar llur activitat i obtenir un 
reconeixement exhaustiu sobre el seu funcionament. Darrerament s’han dut a terme 
intervencions relacionades amb diverses investigacions a la ciutat de Barcelona, s’ha 
detingut un vor v zakone i s’ha neutralitzat part d’una estructura criminal georgiana, 
els membres de la qual es dedicaven principalment als robatoris amb força a pisos.

Barcelona, 23 d’octubre de 2018
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presència 
d’organitzacions criminals
314-02118/12

Proponent: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20310 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02117/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració amb 
l’Europol i la Interpol en la lluita contra organitzacions criminals 
transnacionals
314-02119/12

Proponent: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20311 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

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 314-02119/12, us in-
formo del següent:

La PG-ME participa en investigacions, en accions operatives concretes i en 
grups de treball d’intel·ligència d’Europol i d’Interpol.

La participació en les dinàmiques de treball d’aquests organismes internacionals 
està estructurada a nivell estatal i es coordina des de les oficines nacionals. En el cas 
concret de l’Estat espanyol, els contactes i els intercanvis d’informació amb Europol 
i Interpol són supervisats des de l’oficina nacional adscrita al Ministeri de l’Interior 
i gestionada pel Cos Nacional de la Policia i la Guàrdia Civil.

Barcelona, 23 d’octubre de 2018
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
robatoris de bicicletes denunciats durant el 2017
314-02129/12

Proponent: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20312 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

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 les preguntes parlamentàries 314-02129/12 i 314-
02130/12, us informo del següent:

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

El nombre de robatoris de bicicletes en el període 2013-2017 és el següent: 
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Any Catalunya Barcelona

2013 5.632 922

2014 5.247 1.053

2015 5.027 1.001

2016 5.425 1.264

2017 5.787 1.455

Barcelona, 23 d’octubre de 2018
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
robatoris de bicicletes denunciats entre els anys 2013 i 2016
314-02130/12

Proponent: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20312 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02129/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els dispositius de 
seguretat desplegats pels Mossos d’Esquadra als voltants de la 
discoteca Bora Bora, de Montornès del Vallès (Vallès Oriental)
314-02141/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20313 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

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 314-02141/12, 
314-02142/12, 314-02143/12, 314-02144/12 i 314-02145/12, us informo del següent:

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

Des de la inauguració de la discoteca Bora Bora de Montornès del Vallès, al 
juny de 2016, la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME) ha dedicat 
nombroses hores a dispositius preventius, inspeccions i atenció a incidents per fets 
delictius derivats de la seva activitat, que acumula, en algunes tipologies delictives 
greus, més del 50% dels fets d’aquell municipi.

L’ABP de Granollers realitza cada setmana una anàlisi dels fets per valorar i de-
cidir el nivell del dispositiu escaient pels dies i hores de màxima afluència de la dis-
coteca. Així, hi ha previstos tres nivells de dispositius policials:

– Dispositiu de manteniment o nivell baix
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Es realitza presència policial amb efectius de la PG-ME a la zona exterior de la 
discoteca, especialment en les hores properes al seu tancament. De la mateixa ma-
nera, policia uniformada patrulla pels carrers o vies d’anada i tornada dels usuaris 
a la discoteca i a l’estació de RENFE de Granollers Centre. En aquest dispositiu de 
manteniment participen les policies locals de Montornès del Vallés i de Granollers. 
De manera regular es fa un dispositiu coordinat amb dotacions de l’Àrea Regional 
de Trànsit (ART) amb controls de circulació i alcoholèmia a la carretera C-35, punt 
d’entrada a la discoteca.

– Dispositiu de nivell mig combinat amb la Policia Local de Granollers
Es tracta d’un servei combinat d’efectius de Seguretat Ciutadana de l’ABP de 

Granollers amb la Policia Local de Granollers per cobrir l’entrada i sortida de l’es-
tació de RENFE de Granollers dels usuaris de la discoteca i el seu itinerari per la 
carretera del Masnou i Camí Ral. A diferència del dispositiu de nivell baix, aquest 
es reforça amb més efectius de Seguretat Ciutadana i Policia Local i, si s’escau, amb 
equips de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) amb l’objectiu de sancio-
nar les conductes incíviques.

– Dispositiu de nivell alt
Aquest dispositiu contempla una actuació global tant a l’interior com a l’exterior 

de la discoteca Bora Bora, amb afectació a la pròpia activitat i amb un gran desple-
gament d’efectius i recursos policials. Es va portar a terme el 24 de febrer de 2018 
amb motiu de l’increment de delictes i d’incidències dels mesos anteriors i els fets 
succeïts per la festivitat de Carnestoltes en febrer de 2018. En el dispositiu van par-
ticipar diverses unitats de la PG-ME, unitats de la Policia Local de Montornès del 
Vallés i de Granollers, Inspecció de Treball i els Serveis d’Emergències Mèdiques 
(SEM).

El resultat d’aquest dispositiu va ser la identificació d’un controlador d’accés sen-
se carnet acreditatiu, dues portes d’emergència no operatives, una deficiència en el 
cartell d’aforament que no correspon amb el de la llicència, el comís d’una defensa 
extensible a un porter i una defensa elèctrica sense poder identificar al propietari.

Inspecció de treball va trobar quatre irregularitats en els treballadors i un vigi-
lant de seguretat jubilat realitzant tasques al pàrquing de la discoteca.

Es van identificar 347 persones, s’aixecaren 18 actes administratives per tinen-
ça de substàncies estupefaents, 3 actes A10 per objectes llençats per terra com una 
navalla, talladors, 6 cigarretes tipus porro, 2 punys americans, 1 esprai de pebre, 1 
trinxador de marihuana, 5 peces de haixix i 3 paperines amb marihuana.

El resultat d’aquesta actuació policial va suposar l’obertura de diferents expe-
dients administratius.

En aquests moments, atès que els delictes han disminuït després del dispositiu 
de nivell alt però es mantenen les afectacions als veïns del barri de Palou de Grano-
llers per incivisme i delictes lleus per danys a propietats privades i mobiliari urbà, 
es manté el dispositiu de nivell mig combinat amb la Policia Local de Granollers.

El resultat de les identificacions i detencions des de juny de 2016 fins l’agost de 
2018 és el següent:

– Identificats

Any
RENFE i zona 

d’influència
Discoteca  
Bora Bora

Total

2016 73 71 144

2017 74 86 160
2018 36 15 51

Fascicle segon
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– Detinguts

Any
RENFE i zona 

d’influència
Discoteca  
Bora Bora

Total

2016 8 5 13

2017 4 8 12

2018 6 4 10

Pel que fa al nombre de delictes que es van produir a les zones d’influència de la 
discoteca, es detallen tot seguit: 

Tipus
2016

juny-desembre
2017

gener-desembre
2018

gener-agost

Contra la seguretat viària 4 1 0

De l’homicidi i les seves formes 1 0 0

De les lesions 41 55 15

Contra la llibertat 3 4 0

Contra la llibertat sexual 1 1 3

Contra el patrimoni 172 430 136

Contra la intimitat, imatge i inv. 
domicili 0 1 0

Contra la seguretat col·lectiva 0 1 0

Contra la Constitució 0 1 0

Contra l’ordre públic 0 2 1

De les falsedats 0 0 1

Total 222 496 156

Finalment, s’especifica el nombre de controls d’alcoholèmia i drogues duts a ter-
me des de 2016 fins l’actualitat:

Any
Nombre 

controls drogo 
alcoholèmia

Lectures 
alcoholèmia

Positius 
adm.

Positiu 
penal

Positiu 
droga

Control 
amb 

resultat 
positiu

Control 
sense cap 

positiu

2016 7 59 24 0 1 4 3

2017 5 70 4 0 1 2 3

2018 
(Fins 
agost) 18 225 3 0 2 2 16

Barcelona, 23 d’octubre de 2018
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplegament de 
mesures de control a les zones dels voltants de la discoteca Bora 
Bora, de Montornès del Vallès (Vallès Oriental)
314-02142/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20313 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02141/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la identificació 
d’alguna persona amb relació als desperfectes produïts a les zones 
dels voltants de la discoteca Bora Bora, de Montornès del Vallès 
(Vallès Oriental)
314-02143/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20313 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02141/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
delictes que han tingut lloc a les zones dels voltants de la discoteca 
Bora Bora, de Montornès del Vallès (Vallès Oriental), del 2016 ençà
314-02144/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20313 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02141/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
controls d’alcoholèmia i drogues fets a les zones dels voltants de la 
discoteca Bora Bora, de Montornès del Vallès (Vallès Oriental), del 
2016 ençà
314-02145/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20313 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02141/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i els tipus 
de vehicles operatius a 31 de març de 2017 per cada lot territorial del 
conveni de Transport Sanitari Integral de Catalunya
314-02213/12

Proponent: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20352 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

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 les preguntes parlamentàries de 314-02213/12 a 
314-02216/12 us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan 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.
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A continuació es mostra un quadre amb el nombre i tipus de vehicles de trans-
port sanitari operatius a 31 de març de 2017, per cada un dels lots territorials, amb 
indicació de les unitats que donen servei estacionalment o de reforç d’hivern (RH).

LOT SVA* VIR* SVB* HEMS* RH

A 5 0 11 1 0
B 6 1 20 0 0
C 5 2 31 0 0
D 3 1 19 1 0
E 9 2 38 1 0
F 6 1 26 0 0
G 3 0 23 0 0
H 6 1 26 1 0
I 3 1 16 0 0
J 3 1 17 0 3
K 5 1 32 0 2
L 2 0 39 0 4
SEM 10 2

*SVA: Suport Vital Avançat.

VIR: Vehicle d’Intervenció Ràpida.

SVB: Suport Vital Bàsic.

HEMS: helicòpter medicalitzat (Helicopter Emergency Medical Service).

A continuació es mostra un quadre amb el nombre i tipus de vehicles de trans-
port sanitari operatius a 31 d’agost de 2017, per cada un dels lots territorials, amb 
indicació de les unitats que donen servei estacionalment o de reforç d’estiu (RE).

LOT SVA VIR SVB HEMS RE

A 5 0 11 1 0
B 6 1 20 0 0
C 5 2 31 0 7
D 3 1 19 1 2
E 9 2 38 1 12
F 6 1 26 0 0
G 3 0 23 0 0
H 6 1 26 1 0
I 3 1 16 0 1
J 3 1 17 0 1
K 5 1 32 0 1
L 2 0 39 0 0
SEM 10 2

A continuació es mostra un quadre amb el nombre i tipus de vehicles de trans-
port sanitari operatius a 31 de març de 2018, per cada un dels lots territorials, amb 
indicació de les unitats que donen servei estacionalment o de reforç d’hivern (RH).

LOT SVA VIR SVB HEMS RH

A 5 0 11 1 0
B 6 1 20 0 0
C 5 2 31 0 0
D 3 1 19 1 0
E 9 2 38 1 0
F 6 1 26 0 0
G 3 0 23 0 0
H 6 1 26 1 0
I 3 1 16 0 0
J 3 1 17 0 3
K 5 1 32 0 2
L 2 0 39 0 4
SEM 10 2

A continuació es mostra un quadre amb el nombre i tipus de vehicles de transport 
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sanitari operatius a 31 d’agost de 2018, per cada un dels lots territorials, amb indica-
ció de les unitats que donen servei estacionalment o de reforç d’estiu (RE).

LOT SVA VIR SVB HEMS RE

A 5 0 11 1 0
B 6 1 20 0 0
C 5 2 31 0 7
D 3 1 19 1 2
E 9 2 38 1 12
F 6 1 26 0 0
G 3 0 23 0 0
H 6 1 26 1 0
I 3 1 16 0 0
J 3 1 17 0 1
K 5 1 32 0 1
L 2 0 39 0 0
SEM 10 2

Barcelona, 29 d’octubre de 2018
La consellera
Per delegació, (Resolució SLT/2216/2018, d’1 d’octubre. DOGC núm. 7717, de 

2.10.2018)
La secretària general, Laura Pelay i Bargalló

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i els tipus 
de vehicles operatius a 31 d’agost de 2017 per cada lot territorial del 
conveni de Transport Sanitari Integral de Catalunya
314-02214/12

Proponent: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20352 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02213/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i els tipus 
de vehicles operatius a 31 de març de 2018 per cada lot territorial del 
conveni de Transport Sanitari Integral de Catalunya
314-02215/12

Proponent: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20352 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02213/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i els tipus 
de vehicles operatius a 31 d’agost de 2018 per cada lot territorial del 
conveni de Transport Sanitari Integral de Catalunya
314-02216/12

Proponent: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20352 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02213/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compra 
d’immobles destinats a habitatges de lloguer social amb els imports 
obtinguts de la subhasta pública d’immobles d’herències intestades
314-02357/12

Proponent: Maria Sirvent Escrig, del SP CUP-CC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20374 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

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 314-02357/12 us in-
formo del següent:

Tal com diu la nota de premsa del 5 de juliol que consta a la web del Govern de 
la Generalitat de Catalunya, aquest mateix dia es va realitzar una subhasta pública 
de 47 immobles procedents d’herències intestades en la qual es van adjudicar 27 im-
mobles per un import de 3.8 milions d’euros.

Mitjançant la sessió de data 23 de juliol de 2018 de la Junta d’Herències, òrgan 
encarregat de la gestió i distribució de les herències intestades, es va acordar la dis-
tribució dels imports procedents de la venda dels immobles alienats per subhasta 
pública en data 5 de juliol de 2018, a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per ad-
quirir habitatges i que aquests siguin destinats a polítiques d’habitatge social.

D’aquests 3.8 milions, tal com es diu a la nota de premsa, només aproximada-
ment uns 2.9 milions (menys despeses) es poden destinar immediatament a habitatge 
social, atès que els immobles venuts corresponen a expedients d’herències intestades 
que amb la seva venda es poden tancar, un cop es formalitzin les vendes i s’aprovin 
els corresponents comptes en una Junta d’Herències.

Atès que en aquests moments s’estan formalitzant les vendes dels immobles ad-
judicats, no s’han pogut encara aprovar els comptes de les corresponents herències 
i per tant fer el traspàs de l’import resultant a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
perquè els destini directament a les finalitats esmentades. Està previst que un cop 
rebuts els imports de les vendes i formalitzades les escriptures, es convoqui nova-
ment a la Junta d’Herències, per tal d’aprovar els comptes de les corresponents he-
rències, requisit necessari per poder fer efectiu el traspàs dels 2.9 milions d’euros 
(menys despeses) a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya perquè pugui adquirir els 
habitatges i que aquests siguin destinats a les finalitats esmentades.

Barcelona, 24 d’octubre de 2018
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia 

 i Hisenda
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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 política 
esportiva
310-00050/12

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 20471 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.11.2018

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 política esportiva?

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política 
sanitària
310-00051/12

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 20472 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.11.2018

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 política sanitària?

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
acusacions en el procés del Tribunal Suprem contra líders 
sobiranistes
310-00052/12

ANUNCI: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CATECP

Reg. 20496 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.11.2018

A la Mesa del Parlament
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Par-
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lament, 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: 
– Sobre la valoració de les acusacions en el procés del Suprem contra líders so-

biranistes.

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2018
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’acció 
exterior
310-00053/12

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 20521 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.11.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 163 y 164 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta para que le sea respuesta oralmente en el Pleno.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Sobre la acción exterior.

Palacio del Parlamento, 05 de noviembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’ús de les 
llengües a l’escola
310-00054/12

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 20522 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.11.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 163 y 164 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta para que le sea respuesta oralmente en el Pleno.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Sobre el uso de las lenguas en las escuelas.

Palacio del Parlamento, 05 de noviembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el model 
d’escola catalana
310-00055/12

ANUNCI: ALBERT BATET I CANADELL, DEL GP JXCAT

Reg. 20537 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.11.2018

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El capteniment del Govern sobre el model d’escola catalana.

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’estratègia 
d’acció exterior
310-00056/12

ANUNCI: ALBERT BATET I CANADELL, DEL GP JXCAT

Reg. 20538 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.11.2018

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El capteniment del Govern sobre l’estratègia d’acció exterior.

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el contracte 
programa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
310-00057/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 20541 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.11.2018

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 en relació al contracte programa de Treball, 

Acció Social i Família?

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el projecte 
de llei de la igualtat de tracte i la no discriminació
310-00058/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 20542 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.11.2018

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 en relació al Projecte de llei per a la igualtat 

de tracte i la no-discriminació

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
polítiques d’ensenyament
310-00059/12

ANUNCI: XAVIER GARCÍA ALBIOL, DEL SP PPC

Reg. 20543 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.11.2018

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

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

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

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00026/12

ANUNCI: INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 20209 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.11.2018

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

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

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

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2018
Inés Arrimadas García, presidenta GP Cs

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00027/12

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 20222 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.11.2018

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, 30 d’octubre 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
317-00028/12

ANUNCI: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 20495 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.11.2018

A la Mesa del Parlament
– Quina és la valoració del president de la Generalitat en relació a l’actual situa-

ció política? del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, 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 és la valoració del president de la Generalitat en relació a l’actual situa-

ció política?

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2018
Jéssica Albiach Satorres, presidenta GP CatECP
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política i social
317-00029/12

ANUNCI: CARLES RIERA ALBERT, DEL SP CUP-CC

Reg. 20497 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.11.2018

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: 
– Quina és l’opinió del President de la Generalitat de Catalunya sobre la situació 

política i social que viu el país.

Palau del Parlament, 5 de novembre 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
317-00030/12

ANUNCI: ALBERT BATET I CANADELL, DEL GP JXCAT

Reg. 20539 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.11.2018

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, 5 de novembre de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
317-00031/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 20540 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.11.2018

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: 
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– Quina valoració fa el President de la Generalitat dels darrers esdeveniments 
polítics succeïts a Catalunya?

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de convocatòries de concursos públics entre 2015 i 2017 per 
a la realització d’obres en centres escolars
311-00697/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA DIPUTADA 

DEL GP CS

Reg. 20128 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 31.10.2018

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament
Sonia Sierra Infante, diputada, María Luz Guilarte Sánchez, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Re-
glamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta al Gobierno para que les 
sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a y a su grupo parlamentario: 
– Número de convocatorias de concursos públicos por parte de la Generalitat 

en los años 2015, 2016 y 2017 para la realización de obras en centros escolares de 
Cataluña.

Palacio del Parlamento, 10 de septiembre de 2018
Sonia Sierra Infante, María Luz Guilarte Sánchez, diputades, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
licitacions d’obres en centres escolars
311-00698/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA DIPUTADA 

DEL GP CS

Reg. 20129 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 31.10.2018

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament
Sonia Sierra Infante, diputada, María Luz Guilarte Sánchez, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Re-
glamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta al Gobierno para que les 
sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a y a su grupo parlamentario: 
– Relación de centros escolares para los que se han convocado licitaciones de 

obras, desglosado por niveles educativos (de 0 a 3 años, infantil, primaria, secun-
daria y FP).

Palacio del Parlamento, 10 de septiembre de 2018
Sonia Sierra Infante, María Luz Guilarte Sánchez, diputades, GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’import 
total de les licitacions obertes entre 2015 i 2017 per a la realització 
d’obres en centres escolars
311-00699/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA DIPUTADA 

DEL GP CS

Reg. 20130 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 31.10.2018

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament
Sonia Sierra Infante, diputada, María Luz Guilarte Sánchez, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Re-
glamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta al Gobierno para que les 
sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a y a su grupo parlamentario: 
– Importe total de las licitaciones abiertas por la Generalitat en los años 2015, 

2016 y 2017 para la realización de obras en centros escolares de Cataluña.

Palacio del Parlamento, 10 de septiembre de 2018
Sonia Sierra Infante, María Luz Guilarte Sánchez, diputades, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
licitacions, les adjudicacions i la realització d’obres en centres 
escolars
311-00700/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA DIPUTADA 

DEL GP CS

Reg. 20131 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 31.10.2018

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament
Sonia Sierra Infante, diputada, María Luz Guilarte Sánchez, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Re-
glamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta al Gobierno para que les 
sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a y a su grupo parlamentario: 
–  Número de licitaciones y detalle de las que hayan sido adjudicadas, con detalle 

de los centros a los que corresponden, nombre y tamaño de la empresa adjudicata-
ria, importe final de cada una de las adjudicaciones y fecha de inicio y finalización 
de las obras en cada centro.

Palacio del Parlamento, 10 de septiembre de 2018
Sonia Sierra Infante, María Luz Guilarte Sánchez, diputades, GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
licitacions desertes per a fer obres en centres escolars i els motius 
pels quals no han estat adjudicades
311-00701/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA DIPUTADA 

DEL GP CS

Reg. 20132 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 31.10.2018

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament
Sonia Sierra Infante, diputada, María Luz Guilarte Sánchez, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Re-
glamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta al Gobierno para que les 
sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a y a su grupo parlamentario: 
– Número de licitaciones que han quedado desiertas, con detalle de las interven-

ciones a que corresponden, así como su importe y motivos por los que no se ha pro-
ducido la adjudicación (según expediente).

Palacio del Parlamento, 10 de septiembre de 2018
Sonia Sierra Infante, María Luz Guilarte Sánchez, diputades, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
intenció de crear una assemblea de càrrecs electes
311-00707/12

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

Reg. 20237 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.11.2018

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

nat «assemblea de càrrecs electes»?

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data i 
el mecanisme de creació de l’assemblea de càrrecs electes
311-00708/12

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

Reg. 20238 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.11.2018

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parla-
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ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

nat «assembla de càrrecs electes», quan pensa fer-ho i a través de quin mecanisme?

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’encaix normatiu, la naturalesa, l’àmbit d’actuació, la composició, 
les funcions i els mecanismes de funcionament de l’assemblea de 
càrrecs electes
311-00709/12

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

Reg. 20239 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.11.2018

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

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

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost 
de la posada en marxa i les fonts de finançament de l’assemblea de 
càrrecs electes
311-00710/12

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

Reg. 20240 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.11.2018

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

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

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’atribució de funcions del Parlament a una assemblea de càrrecs 
electes
311-00711/12

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

Reg. 20241 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.11.2018

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

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

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’atribució a una assemblea de càrrecs electes de la representativitat 
dels ciutadans reservada al Parlament
311-00712/12

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

Reg. 20242 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.11.2018

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

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

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
intenció de crear el Consell per la República
311-00713/12

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

Reg. 20243 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.11.2018

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

nat «consell per la república»?

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data i 
el mecanisme de creació del Consell per la República
311-00714/12

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

Reg. 20244 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.11.2018

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

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

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’encaix normatiu, la naturalesa, l’àmbit d’actuació, la composició, 
les funcions i els mecanismes de funcionament del Consell per la 
República
311-00715/12

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

Reg. 20245 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.11.2018

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Si el Govern de la Generalitat de Catalunya té intenció de crear un òrgan ano-

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

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost 
de la posada en marxa i les fonts de finançament del Consell per la 
República
311-00716/12

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

Reg. 20246 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.11.2018

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

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

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’atribució de funcions del Govern al Consell per la República
311-00717/12

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

Reg. 20247 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.11.2018

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

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

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’atribució al Consell per la República de funcions executives o 
potestats reglamentàries reservades al Govern
311-00718/12

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

Reg. 20248 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.11.2018

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

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

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
potencial creació d’una associació que s’autoanomeni assemblea 
d’electes
311-00719/12

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

Reg. 20249 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.11.2018

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

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

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
la relació institucional que establiria amb una associació que 
s’autoanomenés assemblea d’electes
311-00720/12

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

Reg. 20250 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.11.2018

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

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

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
si defensarà la posició institucional del Parlament davant una 
associació que s’autoanomeni assemblea d’electes
311-00721/12

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

Reg. 20251 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.11.2018

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

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

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
potencial creació d’una associació que s’autoanomeni consell per la 
república
311-00722/12

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

Reg. 20252 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.11.2018

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

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

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
la relació institucional que establiria amb una associació que 
s’autoanomenés consell per la república
311-00723/12

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

Reg. 20253 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.11.2018

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

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

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si 
defensarà la seva posició institucional davant una associació que 
s’autoanomeni consell per la república
311-00724/12

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

Reg. 20254 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.11.2018

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

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

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
naturalesa jurídica del Consell per la República
311-00725/12

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

Reg. 20255 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.11.2018

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la naturalesa jurídica de l’ens anomenat Consell per la República?

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el marc 
de relacions que té amb el Consell per la República
311-00726/12

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

Reg. 20256 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.11.2018

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin marc de relacions existeix entre l’ens anomenat Consell per la República 

i el Govern de la Generalitat de Catalunya?

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si 
existeix cap conveni amb el Consell per la República
311-00727/12

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

Reg. 20257 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.11.2018

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Existeix algun conveni o acord de col·laboració entre aquest ens i el Govern de 

la Generalitat de Catalunya?

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
col·laboració amb el Consell per la República
311-00728/12

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

Reg. 20258 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.11.2018

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Existeix alguna col·laboració del Govern de la Generalitat de Catalunya amb 
l’ens anomenat Consell per la República, sigui o no en el marc de convenis o acords 
de col·laboració?

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
accions amb què ha concretat la col·laboració amb el Consell per la 
República
311-00729/12

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

Reg. 20259 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.11.2018

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– En quines accions concretes, siguin cessions d’espais, hores de treball d’emple-

ats públics esmerçats en el suport a la seva presentació, promoció o funcionament 
ordinari, serveis prestats, transferències, assumpció de costos de material fungible o  
de béns, o qualsevol altra mena de suport, s’ha concretat la col·laboració del Govern de  
la Generalitat de Catalunya i l’ens anomenat Consell per la República?

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
criteris en què s’ha basat per a prestar assistència al Consell per la 
República
311-00730/12

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

Reg. 20260 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.11.2018

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– En quins criteris objectius s’han basat les decisions consistents en prestar assis-

tència o suport a l’ens anomenat Consell per la República? Contribuirà d’alguna ma-
nera l’acció exterior de la Generalitat de Catalunya a recolzar, promoure o difondre 
les posicions i les activitats de l’ens anomenat Consell per la República?

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units



BOPC 195
9 de novembre de 2018

3.25.10. Preguntes orals en comissió 66

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
naturalesa jurídica de l’Assemblea d’Electes de Catalunya
311-00731/12

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

Reg. 20261 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.11.2018

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la naturalesa jurídica de l’ens anomenat Assemblea d’Electes de Ca-

talunya?

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el marc 
de relacions que té amb l’Assemblea d’Electes de Catalunya
311-00732/12

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

Reg. 20262 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.11.2018

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin marc de relacions existeix entre l’ens anomenat Assemblea d’Electes de 

Catalunya i el Govern de la Generalitat de Catalunya?

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si 
existeix cap conveni amb l’Assemblea d’Electes de Catalunya
311-00733/12

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

Reg. 20263 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.11.2018

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Existeix algun conveni o acord de col·laboració entre aquest ens i el Govern de 
la Generalitat de Catalunya?

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
col·laboració amb l’Assemblea d’Electes de Catalunya
311-00734/12

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

Reg. 20264 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.11.2018

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Existeix alguna col·laboració del Govern de la Generalitat de Catalunya amb 

l’ens anomenat Assemblea d’Electes de Catalunya, sigui o no en el marc de convenis 
o acords de col·laboració?

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
accions amb què ha concretat la col·laboració amb l’Assemblea 
d’Electes de Catalunya
311-00735/12

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

Reg. 20265 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.11.2018

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– En quines accions concretes, siguin cessions d’espais, hores de treball d’em-

pleats públics esmerçats en el suport a la seva presentació, promoció o funcio-
nament ordinari, serveis prestats, transferències, assumpció de costos de material 
fungible o de béns, o qualsevol altra mena de suport, s’ha concretat la col·laboració 
del Govern de la Generalitat de Catalunya i l’ens anomenat Assemblea d’Electes 
de Catalunya?

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
criteris en què s’ha basat per a prestar assistència a l’Assemblea 
d’Electes de Catalunya
311-00736/12

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

Reg. 20266 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.11.2018

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– En quins criteris objectius s’han basat les decisions consistents en prestar as-

sistència o suport a l’ens anomenat Assemblea d’Electes de Catalunya? Contribuirà 
d’alguna manera l’acció exterior de la Generalitat de Catalunya a recolzar, promou-
re o difondre les posicions i les activitats de l’ens anomenat Assemblea d’Electes de 
Catalunya?

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
convocatòries de concursos públics entre 2015 i 2017 per a la 
realització d’obres en centres escolars
314-02730/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 20133 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

A la Mesa del Parlamento
Sonia Sierra Infante, diputada, María Luz Guilarte Sánchez, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 
del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les sea 
contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a y a su grupo parlamentario: 
– Número de convocatorias de concursos públicos por parte de la Generalitat 

en los años 2015, 2016 y 2017 para la realización de obras en centros escolares de 
Cataluña.

Palacio del Parlamento, 10 de septiembre de 2018 
Sonia Sierra Infante, María Luz Guilarte Sánchez, diputades, GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les licitacions 
d’obres en centres escolars
314-02731/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 20134 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

A la Mesa del Parlamento
Sonia Sierra Infante, diputada, María Luz Guilarte Sánchez, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 
del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les sea 
contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a y a su grupo parlamentario: 
– Relación de centros para los que se han convocado dichas licitaciones, des-

glosado por niveles educativos (de 0 a 3 años, infantil, primaria, secundaria y FP).

Palacio del Parlamento, 10 de septiembre de 2018 
Sonia Sierra Infante, María Luz Guilarte Sánchez, diputades, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import total de les 
licitacions obertes entre 2015 i 2017 per a la realització d’obres en 
centres escolars
314-02732/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 20135 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

A la Mesa del Parlamento
Sonia Sierra Infante, diputada, María Luz Guilarte Sánchez, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 
del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les sea 
contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a y a su grupo parlamentario: 
– Importe total de las licitaciones abiertas por la Generalitat en los años 2015, 

2016 y 2017 para la realización de obras en centros escolares de Cataluña.

Palacio del Parlamento, 10 de septiembre de 2018 
Sonia Sierra Infante, María Luz Guilarte Sánchez, diputades, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les licitacions, les 
adjudicacions i la realització d’obres en centres escolars
314-02733/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 20136 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

A la Mesa del Parlamento
Sonia Sierra Infante, diputada, María Luz Guilarte Sánchez, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 
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del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les sea 
contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a y a su grupo parlamentario: 
– Número de licitaciones y detalle de las que hayan sido adjudicadas, con detalle 

de los centros a los que corresponden, nombre y tamaño de la empresa adjudicata-
ria, importe final de cada una de las adjudicaciones y fecha de inicio y finalización 
de las obras en cada centro.

Palacio del Parlamento, 10 de septiembre de 2018 
Sonia Sierra Infante, María Luz Guilarte Sánchez, diputades, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les licitacions 
desertes per a fer obres en centres escolars i els motius pels quals 
no han estat adjudicades
314-02734/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 20137 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

A la Mesa del Parlamento
Sonia Sierra Infante, diputada, María Luz Guilarte Sánchez, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 
del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les sea 
contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a y a su grupo parlamentario: 
– Número de licitaciones que han quedado desiertas, con detalle de las interven-

ciones a que corresponden, así como su importe y motivos por los que no se ha pro-
ducido la adjudicación (según expediente).

Palacio del Parlamento, 10 de septiembre de 2018 
Sonia Sierra Infante, María Luz Guilarte Sánchez, diputades, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la diferenciació 
entre catalans i espanyols nascuts a Catalunya
314-02735/12

FORMULACIÓ: ANDREA LEVY SOLER, DEL SP PPC

Reg. 20273 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

A la Mesa del Parlament
Andrea Levy Soler, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– La consellera de Cultura va distingir entre catalans i espanyols nascuts a Ca-

talunya. Pot explicar el Govern com diferencia entre catalans i espanyols nascuts a 
Catalunya?

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2018
Andrea Levy Soler, diputada SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la consellera de 
Cultura manté la diferenciació entre catalans i espanyols nascuts a 
Catalunya
314-02736/12

FORMULACIÓ: ANDREA LEVY SOLER, DEL SP PPC

Reg. 20274 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

A la Mesa del Parlament
Andrea Levy Soler, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– La consellera de Cultura va distingir entre catalans i espanyols nascuts a Ca-

talunya. Sap el Govern si la consellera encara manté aquesta diferenciació? En cas 
afirmatiu, quines conseqüències te en la relació Govern-ciutadà?

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2018
Andrea Levy Soler, diputada SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la diferenciació que 
la consellera de Cultura va fer entre catalans i espanyols nascuts a 
Catalunya
314-02737/12

FORMULACIÓ: ANDREA LEVY SOLER, DEL SP PPC

Reg. 20275 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

A la Mesa del Parlament
Andrea Levy Soler, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– La consellera de Cultura va distingir entre catalans i espanyols nascuts a Cata-

lunya. Quina opinió li mereix aquesta diferenciació?

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2018
Andrea Levy Soler, diputada SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si comparteix la 
diferenciació que la consellera de Cultura va fer entre catalans i 
espanyols nascuts a Catalunya
314-02738/12

FORMULACIÓ: ANDREA LEVY SOLER, DEL SP PPC

Reg. 20276 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

A la Mesa del Parlament
Andrea Levy Soler, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, 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: 
– La consellera de Cultura va distingir entre catalans i espanyols nascuts a Cata-

lunya. Comparteix el govern aquesta diferenciació? En cas afirmatiu, quines conse-
qüències te en les relacions Govern-ciutadà?

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2018
Andrea Levy Soler, diputada SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
vehicles del parc mòbil del Cos de Bombers de la Generalitat
314-02739/12

FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CATECP

Reg. 20362 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

A la Mesa del Parlament
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El passat 29 d’octubre, aproximadament 400 bombers es van mobilitzar pels 

carrers de Barcelona per tal de denunciar les condicions laborals amb les quals es 
veuen obligats a dur a terme la seva feina, amb mancances detectades tant en l’estat 
del parc mòbil del cos com en el nombre de personal, eines i equipament del qual 
disposa el cos.

– De quants vehicles està compost el parc mòbil del cos de Bombers de la Ge-
neralitat de Catalunya?

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2018
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la vida útil dels 
vehicles del parc mòbil del Cos de Bombers de la Generalitat
314-02740/12

FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CATECP

Reg. 20363 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

A la Mesa del Parlament
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El passat 29 d’octubre, aproximadament 400 bombers es van mobilitzar pels 

carrers de Barcelona per tal de denunciar les condicions laborals amb les quals es 
veuen obligats a dur a terme la seva feina, amb mancances detectades tant en l’estat 
del parc mòbil del cos com en el nombre de personal, eines i equipament del qual 
disposa el cos.
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– Quina es calcula que és la vida útil dels vehicles que componen el parc mòbil 
del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya?

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2018
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’antiguitat mitjana 
dels vehicles del parc mòbil del Cos de Bombers de la Generalitat
314-02741/12

FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CATECP

Reg. 20364 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

A la Mesa del Parlament
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El passat 29 d’octubre, aproximadament 400 bombers es van mobilitzar pels 

carrers de Barcelona per tal de denunciar les condicions laborals amb les quals es 
veuen obligats a dur a terme la seva feina, amb mancances detectades tant en l’estat 
del parc mòbil del cos com en el nombre de personal, eines i equipament del qual 
disposa el cos.

– Quants anys tenen de mitjana els vehicles del parc mòbil del cos de Bombers 
de la Generalitat de Catalunya?

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2018
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió prevista 
per a vehicles del parc mòbil del Cos de Bombers de la Generalitat
314-02742/12

FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CATECP

Reg. 20365 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

A la Mesa del Parlament
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El passat 29 d’octubre, aproximadament 400 bombers es van mobilitzar pels 

carrers de Barcelona per tal de denunciar les condicions laborals amb les quals es 
veuen obligats a dur a terme la seva feina, amb mancances detectades tant en l’estat 
del parc mòbil del cos com en el nombre de personal, eines i equipament del qual 
disposa el cos.
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– De quina quantitat i sobre quins vehicles es preveu que sigui la inversió pro-
gramada per l’any 2020?

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2018
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
membres del Cos de Bombers de la Generalitat i el nombre d’hores 
que treballen segons contracte
314-02743/12

FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CATECP

Reg. 20366 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

A la Mesa del Parlament
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El passat 29 d’octubre, aproximadament 400 bombers es van mobilitzar pels 

carrers de Barcelona per tal de denunciar les condicions laborals amb les quals es 
veuen obligats a dur a terme la seva feina, amb mancances detectades tant en l’estat 
del parc mòbil del cos com en el nombre de personal, eines i equipament del qual 
disposa el cos.

– De quin nombre de persones es compon el cos de Bombers de la Generalitat de 
Catalunya i quantes hores treballen en conjunt segons el seu contracte?

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2018
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’hores 
extres que fan els membres del Cos de Bombers de la Generalitat i 
llur retribució
314-02744/12

FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CATECP

Reg. 20367 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

A la Mesa del Parlament
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El passat 29 d’octubre, aproximadament 400 bombers es van mobilitzar pels 

carrers de Barcelona per tal de denunciar les condicions laborals amb les quals es 
veuen obligats a dur a terme la seva feina, amb mancances detectades tant en l’estat 
del parc mòbil del cos com en el nombre de personal, eines i equipament del qual 
disposa el cos.
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– Quantes hores extres es calcula que fan els membres del cos dels Bombers de 
la Generalitat de Catalunya i quina és la seva retribució per hora?

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2018
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CatECP

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

3.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre si és habitual que un 
convidat d’un programa de Televisió de Catalunya hagi de fer de 
traductor
316-00007/12

FORMULACIÓ: ANDREA LEVY SOLER, DEL SP PPC

Reg. 20139 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

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 Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En el programa Preguntes Freqüents es va entrevistar a l’exalcalde de Me-

dellín, Sergio Fajardo. Les preguntes es van formular en català i el convidat no va 
les entenia pel que va tenir que intervenir l’alcaldessa de Barcelona Ada Colau. És 
una pràctica habitual que un convidat hagi d’exercir com a traductor?

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2018
Andrea Levy Soler, diputada SP PPC

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el cost d’un traductor 
simultani per a una entrevista
316-00008/12

FORMULACIÓ: ANDREA LEVY SOLER, DEL SP PPC

Reg. 20140 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

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 Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En el programa Preguntes Freqüents es va entrevistar a l’exalcalde de Me-

dellín, Sergio Fajardo. Les preguntes es van formular en català i el convidat no va 
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les entenia pel que va tenir que intervenir l’alcaldessa de Barcelona Ada Colau. Quin 
és el cost del traductor simultani per aquest tipus d’entrevistes?

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2018
Andrea Levy Soler, diputada SP PPC

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre si els presentadors de 
Televisió de Catalunya tenen ordres de no parlar en castellà
316-00009/12

FORMULACIÓ: ANDREA LEVY SOLER, DEL SP PPC

Reg. 20141 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

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 Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En el programa Preguntes Freqüents es va entrevistar a l’exalcalde de Me-

dellín, Sergio Fajardo. Les preguntes es van formular en català i el convidat no va 
les entenia pel que va tenir que intervenir l’alcaldessa de Barcelona Ada Colau. Te-
nen els presentadors de Televisió de Catalunya ordres de no parlar en castellà?

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2018
Andrea Levy Soler, diputada SP PPC

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre la raó per la qual la 
presentadora del programa Preguntes freqüents no va entrevistar 
l’exalcalde de Medellín en castellà
316-00010/12

FORMULACIÓ: ANDREA LEVY SOLER, DEL SP PPC

Reg. 20142 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

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 Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En el programa Preguntes Freqüents es va entrevistar a l’exalcalde de Me-

dellín, Sergio Fajardo. Les preguntes es van formular en català i el convidat no va 
les entenia pel que va tenir que intervenir l’alcaldessa de Barcelona Ada Colau. Atès 
que el castellà és una llengua oficial a Catalunya, adient al format televisiu i hagués 
fet més àgil l’entrevista, per quina raó la presentadora no el va usar?

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2018
Andrea Levy Soler, diputada SP PPC
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Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre si el fet de no entrevistar 
l’exalcalde de Medellín en castellà demostra una actitud excloent de 
Televisió de Catalunya
316-00011/12

FORMULACIÓ: ANDREA LEVY SOLER, DEL SP PPC

Reg. 20143 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

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 Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En el programa Preguntes Freqüents es va entrevistar a l’exalcalde de Me-

dellín, Sergio Fajardo. Les preguntes es van formular en català i el convidat no va 
les entenia pel que va tenir que intervenir l’alcaldessa de Barcelona Ada Colau. 
Considera el Consell que aquests fets demostren una actitud excloent de Televisió 
de Catalunya?

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2018
Andrea Levy Soler, diputada SP PPC

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre les accions empreses 
amb relació al tracte que reben els convidats no independentistes al 
programa Preguntes freqüents
316-00012/12

FORMULACIÓ: ANDREA LEVY SOLER, DEL SP PPC

Reg. 20144 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

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 Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– La diputada que signa aquesta pregunta va manifestar el seu rebuig a acudir 

al programa Preguntes Freqüents pel tracte vexatori que reben convidats no inde-
pendentistes. Ha emprés el Consell alguna acció per tal de posar remei a aquesta 
situació?

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2018
Andrea Levy Soler, diputada SP PPC
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Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre 
la cobertura i el finançament destinats a la iniciativa Cims per la 
Llibertat
325-00019/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 20210 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.11.2018

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.1 i 7 del Reglament del Parla-
ment, presenta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta per escrit.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina ha estat la cobertura i el finançament destinats a la iniciativa «Cims per 

la Llibertat» que es va fer per part de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals? Quins van ser els recursos econòmics propis que es van destinar al projec-
te? Com es justifica el desplegament de medis materials i humans per part de TV3 
en aquell dia?

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2018
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units
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