
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a presentar el 
pla de prevenció i control de l’hepatitis C
314-02763/12
Resposta del Govern 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import del pressupost de la Ge-
neralitat per al 2018 que s’ha destinat a prevenir i tractar l’hepatitis C
314-02764/12
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la prova per a detectar 
l’hepatitis C
314-02765/12
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el pla per a la prevenció i el con-
trol de l’hepatitis C preveu el cribratge universal
314-02766/12
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de treure a concurs l’ex-
plotació dels restaurants Tòful de Mar i Iot, de la platja Llarga de Tarragona
314-02792/12
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a evitar la degra-
dació de l’espai i les instal·lacions dels restaurants Tòful de Mar i Iot, de la platja 
Llarga de Tarragona
314-02793/12
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el vessament incontrolat de resi-
dus a la riera de Sant Miquel al pas pel barri de Saifores, a Banyeres del Penedès 
(Baix Penedès)
314-02800/12
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a evitar que es torni 
a produir un vessament incontrolat de residus a la riera de Sant Miquel
314-02801/12
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement per part del Depar-
tament d’Interior del possible boicot al Congrés sobre el XXè Aniversari de la Llei 
de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa
314-02888/12
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si hi va haver alguna intervenció 
policial en el boicot al Congrés sobre el XXè Aniversari de la Llei de la Jurisdicció 
Contenciosa
314-02890/12
Resposta del Govern 28
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació dels ingressos de les 
multes de trànsit del període 2014-2017
314-02909/12
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la gestió dels recursos 
a multes amb resolució favorable al denunciat
314-02910/12
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les despeses pressupostàries per al 
millorament de la seguretat viària provinents dels ingressos per les multes de trànsit
314-02911/12
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat en què es troba el protocol 
de detecció de pobresa energètica amb el Cos de Bombers de la Generalitat al qual 
es va comprometre l’exconseller Jordi Baiget durant l’onzena legislatura
314-02924/12
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la sol·licitud de permisos per a fer 
sondatges o activitats d’exploració o prospecció minera dins els termes municipals 
de Balaguer, Menàrguens i Térmens a la Direcció General de Mines per una empresa
314-02928/12
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’informar els ajuntaments 
i les entitats locals i empresarials afectats per la sol·licitud de permisos per a fer 
sondatges o activitats d’exploració o prospecció minera dins els termes municipals 
de Balaguer, Menàrguens i Térmens a la Direcció General de Mines per una empresa
314-02929/12
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els efectes en el medi ambient 
dels treballs d’investigació previs a una explotació minera justifiquen exigir un pro-
jecte d’avaluació ambiental ordinari
314-02930/12
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat d’extreure or o altres 
minerals a la Noguera
314-02931/12
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat dels projectes 
d’explotació de minerals amb el plantejament territorial de la Generalitat i amb els 
objectius mediambientals i de sostenibilitat dels secans de la Noguera
314-02932/12
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les bases i els plecs de condicions 
d’accés al programa Cupons
314-03010/12
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost del programa Cupons
314-03011/12
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’empreses que han re-
but ajuts del programa Cupons
314-03012/12
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’empreses que han 
sol·licitat algun ajut del programa Cupons
314-03013/12
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el volum d’exportacions assolit per 
les empreses després d’haver rebut l’ajut del programa Cupons
314-03014/12
Resposta del Govern 34
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els països als quals han exportat 
les empreses que han rebut l’ajut del programa Cupons
314-03015/12
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de diversos indicadors 
econòmics els darrers cinc anys i sobre els objectius concrets per a complir el Pla 
de govern de la dotzena legislatura
314-03105/12
Resposta del Govern 35

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

1.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el conflicte 
d’interessos dels professionals de la informació i la publicitat comercial
322-00068/12
Substanciació 43

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre La Marató de 
TV3 i Catalunya Ràdio dedicada al càncer
322-00070/12
Substanciació 43

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la situació 
pressupostària de la Corporació en la conjuntura de pròrroga pressupostària de la 
Generalitat
322-00071/12
Substanciació 43

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la reiteració 
d’insults a polítics constitucionalistes per part de col·laboradors de l’ens
322-00072/12
Substanciació 43

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el tractament 
i la difusió de la informació relativa al judici dels acusats de rebel·lió
322-00073/12
Substanciació 44

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’ús de di-
ferents llengües en la programació dels mitjans de comunicació de la Corporació
322-00074/12
Substanciació 44

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el finançament 
i la viabilitat econòmica de la Corporació
322-00075/12
Substanciació 44

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el contingut i 
la programació dels canals de televisió de la Corporació
322-00076/12
Substanciació 44

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el pla de 
riscos psicosocials dels treballadors de la Corporació
322-00077/12
Substanciació 45

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la correlació 
entre audiència i publicitat en els mitjans de comunicació de la Corporació
322-00078/12
Substanciació 45
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els problemes 
amb què s’ha trobat el personal de TV3 i Catalunya Ràdio per a cobrir l’actualitat i 
el judici a polítics i activistes catalans
322-00079/12
Substanciació 45

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la davallada 
d’ingressos per publicitat i les mesures preses per a canviar aquesta situació
322-00080/12
Substanciació 45

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la previsió i 
la funcionalitat del Pla d’igualtat
322-00081/12
Substanciació 46

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre les audiències del programa Preguntes freqüents després del canvi de pre-
sentadora
323-00085/12
Substanciació 46

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre les dificultats que té TV3 per a fer el seguiment del judici a presos polítics 
catalans a Madrid
323-00086/12
Substanciació 46

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre el comunicat del Consell Professional de Catalunya Ràdio per la 
participació d’Empar Moliner en un acte d’un partit polític
323-00087/12
Substanciació 46

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre el Dia Mundial de la Ràdio a Catalunya Ràdio
323-00088/12
Substanciació 47

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre el respecte als valors constitucionals a la programació de Catalu-
nya Ràdio
323-00089/12
Substanciació 47

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre l’entrevista feta a Adam Majó al programa Tot es mou
323-00090/12
Substanciació 47

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la retribució del director de Televisió de Catalunya
323-00091/12
Substanciació 47

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre el contingut i la programació de l’emissora
323-00092/12
Substanciació 48

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la suspensió del concurs per a gestionar les matinades musicals
323-00093/12
Substanciació 48

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la planificació de la nova programació del Canal 33
323-00094/12
Substanciació 48



BOPC 268
22 de febrer de 2019

Taula de contingut 5

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre les novetats del web de Catalunya Música
323-00095/12
Substanciació 48

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la programació musical de matinada de Televisió de Catalunya
323-00096/12
Substanciació 48

1.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre el nombre de professionals dels mitjans de comunicació 
públics que s’han desplaçat als Estats Units d’Amèrica amb el president de la Ge-
neralitat entre el 12 i el 18 de gener de 2019
316-00013/12
Resposta del president del Consell de Govern 49

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre el cost total del viatge dels professionals dels mitjans de 
comunicació públics que s’han desplaçat als Estats Units d’Amèrica amb el presi-
dent de la Generalitat entre el 12 i el 18 de gener de 2019
316-00014/12
Resposta del president del Consell de Govern 49

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre el cost del viatge dels professionals dels mitjans de co-
municació públics que s’han desplaçat als Estats Units d’Amèrica amb el president 
de la Generalitat entre el 12 i el 18 de gener de 2019 en concepte de vols
316-00015/12
Resposta del president del Consell de Govern 50

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre el cost del viatge dels professionals dels mitjans de co-
municació públics que s’han desplaçat als Estats Units d’Amèrica amb el president 
de la Generalitat entre el 12 i el 18 de gener de 2019 en concepte de pernoctació
316-00016/12
Resposta del president del Consell de Govern 50

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre el cost del viatge dels professionals dels mitjans de co-
municació públics que s’han desplaçat als Estats Units d’Amèrica amb el president 
de la Generalitat entre el 12 i el 18 de gener de 2019 en concepte de manutenció
316-00017/12
Resposta del president del Consell de Govern 50

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre el cost del viatge dels professionals dels mitjans de 
comunicació públics que s’han desplaçat als Estats Units d’Amèrica amb el presi-
dent de la Generalitat entre el 12 i el 18 de gener de 2019 en concepte de despla-
çaments durant la visita
316-00018/12
Resposta del president del Consell de Govern 51

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre la percepció de dietes pels professionals dels mitjans de 
comunicació públics que s’han desplaçat als Estats Units d’Amèrica amb el presi-
dent de la Generalitat entre el 12 i el 18 de gener de 2019
316-00019/12
Resposta del president del Consell de Govern 51

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el nombre d’aparicions de 
líders o representants del Partit Popular de Catalunya a TV3 durant el 2018
325-00021/12
Resposta del president del Consell de Govern 51

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el nombre i la durada 
de les entrevistes fetes a l’alcaldessa i a regidors de l’Ajuntament de Barcelona a 
TV3 durant el 2018
325-00022/12
Resposta del president del Consell de Govern 52
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el nombre i la durada de 
les entrevistes fetes a l’alcaldessa i a regidors de l’Ajuntament de Barcelona durant 
el 2018 al programa Els matins de TV3
325-00023/12
Resposta del president del Consell de Govern 52

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el nombre i la durada de 
les entrevistes fetes a l’alcaldessa i a regidors de l’Ajuntament de Barcelona durant 
el 2018 al programa Tot es mou
325-00024/12
Resposta del president del Consell de Govern 52

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre els líders o representants 
de formacions polítiques que han participat en programes emesos per Televisió de 
Catalunya durant el 2018
325-00025/12
Resposta del president del Consell de Govern 53

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el nombre i la durada de les en-
trevistes fetes a l’alcaldessa i a regidors de l’Ajuntament de Barcelona a Catalunya Ràdio 
durant el 2018
325-00026/12
Resposta del president del Consell de Govern 53

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el nombre i la durada de 
les entrevistes realitzades a l’alcaldessa i a regidors de l’Ajuntament de Barcelona 
durant el 2018 al programa El matí de Catalunya Ràdio
325-00027/12
Resposta del president del Consell de Govern 53

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre els líders o representants 
de formacions polítiques que han participat en programes emesos per Catalunya 
Ràdio durant el 2018
325-00028/12
Resposta del president del Consell de Govern 53

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el nombre d’aparicions de líders 
o representants del Partit Popular de Catalunya a Catalunya Ràdio durant el 2018
325-00029/12
Resposta del president del Consell de Govern 54

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el temps de paraula de 
l’alcaldessa i dels regidors de l’Ajuntament de Barcelona a TV3 i Catalunya Ràdio 
durant el 2018
325-00030/12
Resposta del president del Consell de Govern 54

2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.25. Preguntes al Govern

2.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones inscrites en el 
panel en línia de l’empresa GFK per a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
314-03553/12
Canvi de tramitació 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució estadística de les 
persones inscrites en el panel en línia de l’empresa GFK per a la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals
314-03554/12
Canvi de tramitació 55
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment de selecció i subs-
titució de les persones inscrites en el panel en línia de l’empresa GFK per a la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals
314-03555/12
Canvi de tramitació 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones inscrites en el panel 
en línia de l’empresa GFK per a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals que 
no han respost algun qüestionari
314-03556/12
Canvi de tramitació 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones inscrites en el panel 
en línia de l’empresa GFK per a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals que 
han respost algun qüestionari
314-03557/12
Canvi de tramitació 56

3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les iniciatives per a 
assolir que la diada de Sant Jordi sigui declarada patrimoni cultural immaterial de 
la humanitat
311-00927/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 57

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la presentació d’una 
proposta relativa a la renovació dels membres del Consell Nacional de la Cultura i 
de les Arts
311-00932/12
Anunci: Héctor Amelló Montiu, juntament amb una altra diputada del GP Cs 57

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estudi «Efectes de la immersió lin-
güística sobre l’alumnat castellanoparlant a Catalunya» de Jorge Calero i Álvaro Choi
314-03931/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’equitat educativa de la política 
d’immersió lingüística
314-03932/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la protecció dels drets educatius 
dels infants castellanoparlants
314-03933/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de l’ajornament de 
les proves de competències bàsiques de quart d’ESO
314-03934/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment que pot tenir la con-
vocatòria de vaga del Sindicat d’Estudiants i del Sindicat d’Estudiants dels Països 
Catalans del 12 de febrer de 2019
314-03935/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’intent d’adoctrinament i de poli-
tització de les aules amb relació a la convocatòria de vaga del Sindicat d’Estudiants 
i del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans
314-03936/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a re-
forçar les unitats de valoració forense integral
314-03937/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 62
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos destinats a les unitats 
de valoració forense integral el 2017 i el 2018
314-03938/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantia econòmica dels recur-
sos del Pacte d’Estat contra la violència de gènere que es destina a les unitats de 
valoració forense integral
314-03939/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les unitats de valoració forense 
integral
314-03940/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fusió dels diversos serveis d’acom-
panyament a les víctimes de violència masclista en un únic òrgan
314-03941/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la procedència dels recursos eco-
nòmics destinats a l’Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista
314-03942/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb la Diputació de Bar-
celona del 2010 ençà
314-03943/12
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb la Diputació de Gi-
rona del 2010 ençà
314-03944/12
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb la Diputació de Llei-
da del 2010 ençà
314-03945/12
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb la Diputació de Tar-
ragona del 2010 ençà
314-03946/12
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb la Diputació de Bar-
celona en l’àmbit de les polítiques socials del 2010 ençà
314-03947/12
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb la Diputació de Gi-
rona en l’àmbit de les polítiques socials del 2010 ençà
314-03948/12
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb la Diputació de Lleida 
en l’àmbit de les polítiques socials del 2010 ençà
314-03949/12
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb la Diputació de Tar-
ragona en l’àmbit de les polítiques socials del 2010 ençà
314-03950/12
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb els ajuntaments del 
2010 ençà
314-03951/12
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb els ajuntaments per 
les despeses i inversions fetes en aplicació de la Llei de barris del 2010 ençà
314-03952/12
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC 69
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb els ajuntaments en 
l’àmbit de les polítiques socials del 2010 ençà
314-03953/12
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb els ajuntaments per 
l’aplicació del Pla únic d’obres i serveis del 2010 ençà
314-03954/12
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb els ajuntaments per 
l’aplicació del Fons de cooperació local del 2010 ençà
314-03955/12
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb els consell comar-
cals del 2010 ençà
314-03956/12
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb els consell comarcals 
per les beques de menjador i el transport escolar del 2010 ençà
314-03957/12
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb els consell comarcals 
en l’àmbit de les polítiques socials del 2010 ençà
314-03958/12
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb els consell comarcals 
per l’aplicació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya del 2010 ençà
314-03959/12
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb els consell comarcals 
per l’aplicació del Fons de cooperació local del 2010 ençà
314-03960/12
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els agents dels Mossos d’Esquadra 
destinats a reforçar la vigilància de la Ciutat de la Justícia de l’Hospitalet de Llobre-
gat arran dels actes vandàlics patits per algunes seus d’òrgans judicials
314-03961/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectius de vigilància privada 
destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de la Ciutat de la Justícia de l’Hospitalet 
de Llobregat arran dels actes vandàlics patits per algunes seus d’òrgans judicials
314-03962/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els agents dels Mossos d’Esquadra 
destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de Girona arran dels actes vandàlics 
patits per algunes seus d’òrgans judicials
314-03963/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els agents dels Mossos d’Esquadra 
destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de Figueres arran dels actes vandàlics 
patits per algunes seus d’òrgans judicials
314-03964/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els agents dels Mossos d’Esquadra 
destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de Vic arran dels actes vandàlics patits 
per algunes seus d’òrgans judicials
314-03965/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els agents dels Mossos d’Esquadra 
destinats a reforçar la vigilància dels jutjats d’Olot arran dels actes vandàlics patits 
per algunes seus d’òrgans judicials
314-03966/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC 75
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els agents dels Mossos d’Esquadra 
destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de Vilafranca del Penedès arran dels 
actes vandàlics patits per algunes seus d’òrgans judicials
314-03967/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els agents dels Mossos d’Esqua-
dra destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de Berga arran dels actes vandàlics 
patits per algunes seus d’òrgans judicials
314-03968/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els agents dels Mossos d’Esquadra 
destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de Manresa arran dels actes vandàlics 
patits per algunes seus d’òrgans judicials
314-03969/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els agents dels Mossos d’Esqua-
dra destinats a reforçar la vigilància dels jutjats d’Esplugues de Llobregat arran dels 
actes vandàlics patits per algunes seus d’òrgans judicials
314-03970/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els agents dels Mossos d’Esqua-
dra destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de Gavà arran dels actes vandàlics 
patits per algunes seus d’òrgans judicials
314-03971/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els agents dels Mossos d’Esquadra 
destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de Martorell arran dels actes vandàlics 
patits per algunes seus d’òrgans judicials
314-03972/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els agents dels Mossos d’Esquadra 
destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de Solsona arran dels actes vandàlics 
patits per algunes seus d’òrgans judicials
314-03973/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els agents dels Mossos d’Esquadra 
destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de Mataró arran dels actes vandàlics 
patits per algunes seus d’òrgans judicials
314-03974/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els agents dels Mossos d’Esquadra 
destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de Tortosa arran dels actes vandàlics 
patits per algunes seus d’òrgans judicials
314-03975/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els agents dels Mossos d’Esqua-
dra destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de Rubí arran dels actes vandàlics 
patits per algunes seus d’òrgans judicials
314-03976/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els agents dels Mossos d’Esquadra 
destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de Santa Coloma de Farners arran dels 
actes vandàlics patits per algunes seus d’òrgans judicials
314-03977/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els agents dels Mossos d’Esquadra 
destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de Granollers arran dels actes vandàlics 
patits per algunes seus d’òrgans judicials
314-03978/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC 81
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els agents dels Mossos d’Esqua-
dra destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de Ripoll arran dels actes vandàlics 
patits per algunes seus d’òrgans judicials
314-03979/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els agents dels Mossos d’Esquadra 
destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de Cervera arran dels actes vandàlics 
patits per algunes seus d’òrgans judicials
314-03980/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els agents dels Mossos d’Esqua-
dra destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de Mollet del Vallès arran dels actes 
vandàlics patits per algunes seus d’òrgans judicials
314-03981/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els agents dels Mossos d’Esqua-
dra destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de Cerdanyola del Vallès arran dels 
actes vandàlics patits per algunes seus d’òrgans judicials
314-03982/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els agents dels Mossos d’Esqua-
dra destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de Sant Feliu de Guíxols arran dels 
actes vandàlics patits per algunes seus d’òrgans judicials
314-03983/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els agents dels Mossos d’Esquadra 
destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de Tarragona arran dels actes vandàlics 
patits per algunes seus d’òrgans judicials
314-03984/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els agents dels Mossos d’Esqua-
dra destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de Valls arran dels actes vandàlics 
patits per algunes seus d’òrgans judicials
314-03985/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectius de vigilància privada 
destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de Girona arran dels actes vandàlics 
patits per algunes seus d’òrgans judicials
314-03986/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectius de vigilància privada 
destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de Figueres arran dels actes vandàlics 
patits per algunes seus d’òrgans judicials
314-03987/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectius de vigilància privada 
destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de Vic arran dels actes vandàlics patits 
per algunes seus d’òrgans judicials
314-03988/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectius de vigilància privada 
destinats a reforçar la vigilància dels jutjats d’Olot arran dels actes vandàlics patits 
per algunes seus d’òrgans judicials
314-03989/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectius de vigilància privada 
destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de Vilafranca del Penedès arran dels 
actes vandàlics patits per algunes seus d’òrgans judicials
314-03990/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC 87
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectius de vigilància privada 
destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de Berga arran dels actes vandàlics pa-
tits per algunes seus d’òrgans judicials
314-03991/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectius de vigilància privada 
destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de Manresa arran dels actes vandàlics 
patits per algunes seus d’òrgans judicials
314-03992/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectius de vigilància privada 
destinats a reforçar la vigilància dels jutjats d’Esplugues de Llobregat arran dels 
actes vandàlics patits per algunes seus d’òrgans judicials
314-03993/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectius de vigilància privada 
destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de Gavà arran dels actes vandàlics pa-
tits per algunes seus d’òrgans judicials
314-03994/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectius de vigilància privada 
destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de Martorell arran dels actes vandàlics 
patits per algunes seus d’òrgans judicials
314-03995/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectius de vigilància privada 
destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de Solsona arran dels actes vandàlics 
patits per algunes seus d’òrgans judicials
314-03996/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectius de vigilància privada 
destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de Mataró arran dels actes vandàlics 
patits per algunes seus d’òrgans judicials
314-03997/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectius de vigilància privada 
destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de Tortosa arran dels actes vandàlics 
patits per algunes seus d’òrgans judicials
314-03998/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectius de vigilància privada 
destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de Rubí arran dels actes vandàlics pa-
tits per algunes seus d’òrgans judicials
314-03999/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectius de vigilància privada 
destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de Santa Coloma de Farners arran dels 
actes vandàlics patits per algunes seus d’òrgans judicials
314-04000/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectius de vigilància privada 
destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de Granollers arran dels actes vandàlics 
patits per algunes seus d’òrgans judicials
314-04001/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectius de vigilància privada 
destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de Ripoll arran dels actes vandàlics pa-
tits per algunes seus d’òrgans judicials
314-04002/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC 93
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectius de vigilància privada 
destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de Cervera arran dels actes vandàlics 
patits per algunes seus d’òrgans judicials
314-04003/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectius de vigilància privada 
destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de Mollet del Vallès arran dels actes 
vandàlics patits per algunes seus d’òrgans judicials
314-04004/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectius de vigilància privada 
destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de Cerdanyola del Vallès arran dels ac-
tes vandàlics patits per algunes seus d’òrgans judicials
314-04005/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectius de vigilància privada 
destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de Sant Feliu de Guíxols arran dels ac-
tes vandàlics patits per algunes seus d’òrgans judicials
314-04006/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectius de vigilància privada 
destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de Tarragona arran dels actes vandàlics 
patits per algunes seus d’òrgans judicials
314-04007/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectius de vigilància privada 
destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de Valls arran dels actes vandàlics pa-
tits per algunes seus d’òrgans judicials
314-04008/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el personal assignat a l’Oficina per 
a la Defensa dels Drets Civils i Polítics
314-04009/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les denúncies rebudes per l’Oficina 
per a la Defensa dels Drets Civils i Polítics
314-04010/12
Formulació: Esperanza García González, del SP PPC 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dies que el president 
de la Generalitat ha estat a Madrid arran del procediment judicial pel referèndum 
de l’1 d’octubre de 2017
314-04011/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda del president de la Gene-
ralitat durant la seva estada a Madrid arran del procediment judicial pel referèndum 
de l’1 d’octubre de 2017
314-04012/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acompanyants del president 
de la Generalitat durant la seva estada a Madrid arran del procediment judicial pel 
referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04013/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els periodistes que han acompanyat 
el president de la Generalitat durant la seva estada a Madrid arran del procediment 
judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04014/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 99



BOPC 268
22 de febrer de 2019

Taula de contingut 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del president de 
la Generalitat i els seus acompanyants a Madrid arran del procediment judicial pel 
referèndum de l’1 d’octubre de 2017 en concepte de desplaçaments
314-04015/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del president de 
la Generalitat i els seus acompanyants a Madrid arran del procediment judicial pel 
referèndum de l’1 d’octubre de 2017 en concepte de pernoctació
314-04016/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del president de 
la Generalitat i els seus acompanyants a Madrid arran del procediment judicial pel 
referèndum de l’1 d’octubre de 2017 en concepte de manutenció
314-04017/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del president de 
la Generalitat i els seus acompanyants a Madrid arran del procediment judicial pel 
referèndum de l’1 d’octubre de 2017 en concepte de transport per als desplaçaments
314-04018/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dies que el vicepresi-
dent de la Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda ha estat a Madrid arran del 
procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04019/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda del vicepresident de la 
Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda durant la seva estada a Madrid arran 
del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04020/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acompanyants del vicepresident 
de la Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda durant la seva estada a Madrid 
arran del procediment judicial als pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04021/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els periodistes que han acompanyat 
el vicepresident de la Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda durant la seva es-
tada a Madrid arran del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04022/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del vicepresi-
dent de la Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda i els seus acompanyants a 
Madrid arran del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017 en 
concepte de desplaçaments
314-04023/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del vicepresi-
dent de la Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda i els seus acompanyants a 
Madrid arran del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017 en 
concepte de pernoctació
314-04024/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del vicepresi-
dent de la Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda i els seus acompanyants a 
Madrid arran del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017 en 
concepte de manutenció
314-04025/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 105
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del vicepresident 
de la Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda i els seus acompanyants a Madrid 
arran del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017 en concepte 
de transport per als desplaçaments
314-04026/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dies que la conse-
llera de Justícia ha estat a Madrid arran del procediment judicial pel referèndum de 
l’1 d’octubre de 2017
314-04027/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda de la consellera de Jus-
tícia durant la seva estada a Madrid arran del procediment judicial pel referèndum 
de l’1 d’octubre de 2017
314-04028/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acompanyants de la consellera 
de Justícia durant la seva estada a Madrid arran del procediment judicial pel refe-
rèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04029/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els periodistes que han acompa-
nyat la consellera de Justícia durant la seva estada a Madrid arran del procediment 
judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04030/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge de la consellera 
de Justícia i els seus acompanyants a Madrid arran del procediment judicial pel re-
ferèndum de l’1 d’octubre de 2017 en concepte de desplaçaments
314-04031/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge de la consellera 
de Justícia i els seus acompanyants a Madrid arran del procediment judicial pel re-
ferèndum de l’1 d’octubre de 2017 en concepte de pernoctació
314-04032/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge de la consellera 
de Justícia i els seus acompanyants a Madrid arran del procediment judicial pel re-
ferèndum de l’1 d’octubre de 2017 en concepte de manutenció
314-04033/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge de la consellera 
de Justícia i els seus acompanyants a Madrid arran del procediment judicial pel re-
ferèndum de l’1 d’octubre de 2017 en concepte de transport per als desplaçaments
314-04034/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dies que el conseller 
de Territori i Sostenibilitat ha estat a Madrid arran del procediment judicial pel refe-
rèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04035/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda del conseller de Territori 
i Sostenibilitat durant la seva estada a Madrid arran del procediment judicial pel re-
ferèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04036/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acompanyants del conseller de 
Territori i Sostenibilitat durant la seva estada a Madrid arran del procediment judicial 
pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04037/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 111
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els periodistes que han acompa-
nyat el conseller de Territori i Sostenibilitat durant la seva estada a Madrid arran del 
procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04038/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del conseller de 
Territori i Sostenibilitat i els seus acompanyants a Madrid arran del procediment ju-
dicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017 en concepte de desplaçaments
314-04039/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del conseller de 
Territori i Sostenibilitat i els seus acompanyants a Madrid arran del procediment ju-
dicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017 en concepte de pernoctació
314-04040/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del conseller de 
Territori i Sostenibilitat i els seus acompanyants a Madrid arran del procediment ju-
dicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017 en concepte de manutenció
314-04041/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del conseller de 
Territori i Sostenibilitat i els seus acompanyants a Madrid arran del procediment 
judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017 en concepte de transport per als 
desplaçaments
314-04042/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dies que la consellera 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha estat a Madrid arran del procedi-
ment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04043/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda de la consellera d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació durant la seva estada a Madrid arran del 
procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04044/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acompanyants de la consellera 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació durant la seva estada a Madrid arran 
del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04045/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els periodistes que han acompa-
nyat la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació durant la seva esta-
da a Madrid arran del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04046/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge de la consellera 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i els seus acompanyants a Madrid 
arran del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017 en concepte 
de desplaçaments
314-04047/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge de la consellera 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i els seus acompanyants a Madrid 
arran del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017 en concepte 
de pernoctació
314-04048/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 116
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge de la consellera 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i els seus acompanyants a Madrid 
arran del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017 en concepte 
de manutenció
314-04049/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge de la consellera 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i els seus acompanyants a Madrid 
arran del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017 en concepte 
de transport per als desplaçaments durant l’estada
314-04050/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dies que la conse-
llera de Salut ha estat a Madrid arran del procediment judicial pel referèndum de 
l’1 d’octubre de 2017
314-04051/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda de la consellera de Salut 
durant la seva estada a Madrid arran del procediment judicial pel referèndum de l’1 
d’octubre de 2017
314-04052/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acompanyants de la consellera 
de Salut durant la seva estada a Madrid arran del procediment judicial pel referèn-
dum de l’1 d’octubre de 2017
314-04053/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els periodistes que han acompanyat 
la consellera de Salut durant la seva estada a Madrid arran del procediment judicial 
pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04054/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge de la consellera 
de Salut i els seus acompanyants a Madrid arran del procediment judicial pel refe-
rèndum de l’1 d’octubre de 2017 en concepte de desplaçaments
314-04055/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge de la consellera 
de Salut i els seus acompanyants a Madrid arran del procediment judicial pel refe-
rèndum de l’1 d’octubre de 2017 en concepte de pernoctació
314-04056/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge de la consellera 
de Salut i els seus acompanyants a Madrid arran del procediment judicial pel refe-
rèndum de l’1 d’octubre de 2017 en concepte de manutenció
314-04057/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge de la consellera 
de Salut i els seus acompanyants a Madrid arran del procediment judicial pel refe-
rèndum de l’1 d’octubre de 2017 en concepte de transport per als desplaçaments 
durant l’estada
314-04058/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’objectiu del viatge del conseller 
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència a França entre el 12 i el 
14 de febrer de 2019
314-04059/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda del conseller d’Acció Ex-
terior, Relacions Institucionals i Transparència durant el seu viatge a França entre 
el 12 i el 14 de febrer de 2019
314-04060/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 122
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els temes tractats en reunions del 
conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència durant el seu 
viatge a França entre el 12 i el 14 de febrer de 2019
314-04061/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acompanyants del conseller 
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència durant el seu viatge a Fran-
ça entre el 12 i el 14 de febrer de 2019
314-04062/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els periodistes que han acompa-
nyat el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència durant el 
seu viatge a França entre el 12 i el 14 de febrer de 2019
314-04063/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del conseller 
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència i els seus acompanyants 
a Madrid durant el seu viatge a França entre el 12 i el 14 de febrer de 2019 en con-
cepte de desplaçaments
314-04064/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del conseller 
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència i els seus acompanyants 
a Madrid durant el seu viatge a França entre el 12 i el 14 de febrer de 2019 en con-
cepte de pernoctació
314-04065/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del conseller 
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència i els seus acompanyants 
a Madrid durant el seu viatge a França entre el 12 i el 14 de febrer de 2019 en con-
cepte de manutenció
314-04066/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del conseller 
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència i els seus acompanyants 
a Madrid durant el seu viatge a França entre el 12 i el 14 de febrer de 2019 en con-
cepte de transport per als desplaçaments durant l’estada
314-04067/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les instruccions del Servei Català 
de la Salut per a garantir l’aplicació del Decret llei 5/2018, sobre l’increment retributiu 
per al 2018 i el règim de millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal 
aplicable al personal del sector públic, a determinades entitats públiques
314-04068/12
Formulació: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca de calefacció al CAP 
Blanes 2
314-04069/12
Formulació: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la partida pressupostà-
ria per a difondre, protegir i garantir la llengua de signes catalana als centres edu-
catius en el curs 2017-2018
314-04070/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la partida pressupostària 
per a garantir la llengua de signes catalana als centres educatius en el curs 2018-2019
314-04071/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import previst per a garantir la 
llengua de signes catalana als centres educatius en el curs 2019-2020
314-04072/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 128
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses que han traslladat la 
seu a fora des del setembre del 2017 ençà
314-04073/12
Formulació: José María Cano Navarro, del GP Cs 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la confirmació de les dades de 
l’informe de Red Elèctrica de España amb relació al consum d’electricitat el 2018
314-04074/12
Formulació: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la demanda d’energia elèctrica en 
el període 2008-2018
314-04075/12
Formulació: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de la demanda d’energia 
elèctrica distribuïda territorialment
314-04076/12
Formulació: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes del descens en la de-
manda d’electricitat
314-04077/12
Formulació: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades de producció industrial 
en el període 2008-2018
314-04078/12
Formulació: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre d’empreses 
del sector industrial en el període 2008-2018
314-04079/12
Formulació: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de l’ocupació a les em-
preses del sector industrial en el període 2008-2018
314-04080/12
Formulació: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’empreses que han 
declarat concurs de creditors en el període 2008-2018
314-04081/12
Formulació: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el volum de facturació de les em-
preses que han declarat concurs de creditors en el període 2008-2018
314-04082/12
Formulació: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la pèrdua de llocs de treball deri-
vats dels concursos de creditors declarats en el període 2008-2018
314-04083/12
Formulació: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes de la declaració dels 
concursos de creditors del període 2008-20108
314-04084/12
Formulació: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la classificació per sectors de les 
empreses que han declarat el concurs de creditors en el període 2008-2018
314-04085/12
Formulació: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dies que el conseller 
de Treball, Afers Socials i Famílies ha estat a Madrid arran del procediment judicial 
pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04086/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 134
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda del conseller de Treball, 
Afers Socials i Famílies durant la seva estada a Madrid arran del procediment judi-
cial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04087/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acompanyants del conseller de 
Treball, Afers Socials i Famílies durant la seva estada a Madrid arran del procedi-
ment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04088/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els periodistes que han acompanyat 
el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies durant la seva estada a Madrid arran 
del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04089/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del conseller de 
Treball, Afers Socials i Famílies i els seus acompanyants a Madrid arran del procedi-
ment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017 en concepte de desplaçaments
314-04090/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del conseller de 
Treball, Afers Socials i Famílies i els seus acompanyants a Madrid arran del proce-
diment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017 en concepte de pernoctació
314-04091/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 137

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del conseller de 
Treball, Afers Socials i Famílies i els seus acompanyants a Madrid arran del proce-
diment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017 en concepte de manutenció
314-04092/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 137

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del conseller de 
Treball, Afers Socials i Famílies i els seus acompanyants a Madrid arran del proce-
diment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017 en concepte de transport 
per als desplaçaments durant l’estada
314-04093/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dies que la conselle-
ra de Presidència ha estat a Madrid arran del procediment judicial pel referèndum 
de l’1 d’octubre de 2017
314-04094/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda de la consellera de Pre-
sidència durant la seva estada a Madrid arran del procediment judicial pel referèn-
dum de l’1 d’octubre de 2017
314-04095/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 139

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acompanyants de la consellera 
de Presidència durant la seva estada a Madrid arran del procediment judicial pel 
referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04096/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 139

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els periodistes que han acompanyat 
la consellera de Presidència durant la seva estada a Madrid arran del procediment 
judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04097/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 140

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge de la consellera 
de Presidència i els seus acompanyants a Madrid arran del procediment judicial pel 
referèndum de l’1 d’octubre de 2017 en concepte de desplaçaments
314-04098/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 140
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge de la consellera 
de Presidència i els seus acompanyants a Madrid arran del procediment judicial pel 
referèndum de l’1 d’octubre de 2017 en concepte de pernoctació
314-04099/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 141

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge de la consellera 
de Presidència i els seus acompanyants a Madrid arran del procediment judicial pel 
referèndum de l’1 d’octubre de 2017 en concepte de manutenció
314-04100/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 141

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge de la conselle-
ra de Presidència i els seus acompanyants a Madrid arran del procediment judicial 
pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017 en concepte de transport per als despla-
çaments durant l’estada
314-04101/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 142

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 el nombre de persones inscrites en el panel en línia de 
l’empresa GFK per a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
316-00027/12
Canvi de tramitació 142

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre la distribució estadística de les persones inscrites en el 
panel en línia de l’empresa GFK per a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
316-00028/12
Canvi de tramitació 142

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre el procediment de selecció i substitució de les perso-
nes inscrites en el panel en línia de l’empresa GFK per a la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals
316-00029/12
Canvi de tramitació 143

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre les persones inscrites en el panel en línia de l’empresa 
GFK per a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals que no han respost al-
gun qüestionari
316-00030/12
Canvi de tramitació 143

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre les persones inscrites en el panel en línia de l’empresa 
GFK per a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals que han respost algun 
qüestionari
316-00031/12
Canvi de tramitació 143
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per 
a presentar el pla de prevenció i control de l’hepatitis C
314-02763/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 29851 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries de 314-02763/12 a 
314-02766/12 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.

Es preveu l’aprovació del Pla de prevenció i control de l’hepatitis C durant el pri-
mer trimestre de l’any 2019.

La prevenció de la infecció pel virus de l’hepatitis C no es pot separar d’accions 
de prevenció generals sobretot d’infeccions de transmissió sanguínia, però també de 
la prevenció de les infeccions de transmissió sexual. Això inclou:

– Les accions preventives que es fan des de tots els centres sanitaris de la infec-
ció nosocomial.

– Les accions comunitàries de prevenció fetes en col·lectius que poden fer prac-
tiques de risc d’aquest tipus d’infeccions de transmissió sanguínia i sexual (homes 
que fan sexe amb homes, persones que consumeixen drogues, persones que fan tre-
ball sexual, persones que són a presó, etc.).

– Les accions educatives que es fa des de serveis de salut adreçats a aquests col-
lectius a centres de drogodependències, serveis de salut sexual i reproductiva i ser-
veis sanitaris de presons.

Aquestes intervencions contemplen accions com ara les mesures profilàctiques i 
de control als serveis sanitaris, educació personal o grupal, elaboració de materials 
informatius i educatius de suport, jornades i seminaris (dia mundial de les hepati-
tis, setmana internacional del cribratge de les hepatitis i la Sida, etc.), programes 
d’intercanvi de xeringues i de distribució d’altre material higiènic per a consum de 
drogues, programes de tractament amb opiacis per prevenir la injecció de drogues, 
distribució de preservatius, etc.

Pel que fa a la despesa destinada als tractaments de l’hepatitis C, cal assenyalar 
que des de la publicació del dictamen del Programa d’Harmonització (abril del 2015) 
fins a dia d’avui, a Catalunya s’han tractat gairebé 20.000 pacients d’hepatitis C  
amb els fàrmacs de nova generació, obtenint una mitjana de resposta viral sostin-
guda del 94%.

L’any 2017 es van tractar 4.501 pacients amb un cost total de 41,2 M€. Les re-
duccions de preus establertes pel Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social a 
finals de l’any 2017 junt amb la tasca de gestió clínica realitzada per part dels pro-
fessionals sanitaris a l’hora de prioritzar els tractaments amb una major ràtio de 
cost-efectivitat disponibles actualment, han permès tractar un major nombre de pa-
cients l’any 2018 amb un cost total molt similar al de l’any passat. En concret, En 
base a les dades provisionals de tancament del registre de pacients i tractaments de 
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medicaments hospitalaris de dispensació ambulatòria (MHDA), l’any 2018 s’han 
tractat 5.916 pacients d’hepatitis C amb un cost de 36,9 M€.

El perfil dels pacients tractats durant l’any mostra que actualment ja es tracten de 
forma majoritària els pacients amb un grau més baix de fibrosi, ja que el 80% dels 
casos tenen un grau entre F0 i F 2.

Fent referència al cost de les proves per a detectar la infecció d’hepatitis, els tipus 
de test utilitzats són:

– El test ràpid d’anticossos: es tracta d’una prova d’utilització senzilla (amb una 
gota de sang o en saliva) i que s’aplica en serveis comunitaris. El test ràpid de detec-
ció d’anticossos del VHC costava fins enguany 15 € cadascun. Actualment el preu 
és de 0,50 €.

– El test d’anticossos i de detecció del virus (virèmia): es tracta d’una prova 
d’utilització senzilla (cal una gota de sang, freqüentment dactilar) i que s’aplica en 
serveis comunitaris. El test en sang seca s’utilitza per detectar anticossos i el virus 
(RNA). El preu és de 20 €.

– El test de virèmia per extracció normal de sang total: aquesta prova s’adminis-
tra mitjançant professionals sanitaris formats per fer extraccions de sang en vena. El 
test per detectar el virus en sang total costa 35,41 €.

Amb referència al cribratge universal, les dades dels estudis recents a nivell po-
blacional a Catalunya situen prevalences d’infecció a la població general de 0,5% o 
menys.

Amb aquestes prevalences es considera que cal orientar el cribratge cap a perso-
nes que tenen o han tingut hàbits de risc o han estat exposats al virus. Les darreres 
guies de referència publicades també indiquen que el cribratge universal s’hauria de 
considerar a partir d’una prevalença poblacional del 2%.

El cribratge es fa de manera universal en centres que atenen poblacions entre les 
quals hi ha una alta prevalença de conductes de risc, com són els centres penitencia-
ris, els centres d’atenció a persones amb trastorns per l’ús de substàncies, homes que 
tenen sexe amb homes i que són VIH positius.

A més, al Pla es preveu dur a terme accions de tipus comunitari, més enllà del 
treball fet pels equips d’atenció primària (EAP), destinades a cribrar i derivar perso-
nes immigrades que han nascut en països amb prevalences superiors al 2%.

Barcelona, 11 de febrer de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut, consellera de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import del pressupost 
de la Generalitat per al 2018 que s’ha destinat a prevenir i tractar 
l’hepatitis C
314-02764/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 29851 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02763/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la prova 
per a detectar l’hepatitis C
314-02765/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 29851 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02763/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el pla per a la 
prevenció i el control de l’hepatitis C preveu el cribratge universal
314-02766/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 29851 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02763/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de treure 
a concurs l’explotació dels restaurants Tòful de Mar i Iot, de la platja 
Llarga de Tarragona
314-02792/12

Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 29898 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-02792/12 i 
314-02793/12 us informo del següent:

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

El 20 de maig del 2015, el Departament d’Economia i Coneixement va atorgar 
un permís d’ocupació temporal per un període màxim de tres anys als propietaris 
dels restaurants El Tòful de Mar i El Iot, ambdós situats a la mateixa finca que la 
Generalitat té a la Platja Llarga de Tarragona.

El 20 de maig del 2018, moment en què finalitzava el permís d’ocupació tempo-
ral, el departament d’Economia els va concedir una pròrroga fins al 30 de novembre 
del mateix any. En aquesta data, els propietaris havien de lliurar a l’Administració 
les instal·lacions lliures, buides i en perfecte estat de conservació, per poder treure 
a concurs la seva concessió, en règim de publicitat i concurrència, per continuar ex-
plotant-les com a bars-restaurants.

El 14 de desembre del 2018, els ocupants del Tòful de Mar van lliurar la posses-
sió dels espais i, des d’aleshores, la Direcció General de Patrimoni ha treballat en el 
plec de condicions per poder dur a terme la licitació.
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El 6 de febrer del 2019, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publi-
cat la resolució que donava el tret de sortida al concurs per concessionar l’immoble 
i destinar-lo a servei de bar-restaurant per un període de 10 anys des de la data de 
formalització, amb un cànon mínim de licitació de 34.247,81 euros anuals (sense 
impostos), millorable a l’alça en les ofertes que presentin els licitadors.

Els interessats hauran de presentar les seves propostes abans de les 14 hores del 
8 de març. A partir d’aquí, la Mesa de Contractació celebrarà dos actes públics on 
s’obriran el sobre B, amb l’avantprojecte d’adaptació del local i el pla d’explotació i 
funcionament, i el sobre C, amb la proposta econòmica. Les dues convocatòries tin-
dran lloc a la seu de la Secretaria d’Hisenda, a la Gran Via de les Corts Catalanes 
639, els dies 4 i 15 d’abril del 2019, a les 11 del matí.

L’òrgan de contractació valorarà, juntament amb l’oferta econòmica i tècnica, 
aspectes relacionats amb la gestió ambiental del restaurant. Així mateix, es tindran 
en compte els criteris socials dels projectes com ara la possibilitat de contractar per-
sones a l’atur, amb discapacitat, o treballadors de la mateixa localitat; mesures per 
garantir la paritat de gènere i la conciliació familiar; la capacitat de generar llocs de 
treball indefinits i de qualitat; o el compromís de contractar proveïdors i empreses 
locals.

Pel que fa a plantilla del restaurant El Tòful de Mar, la Direcció General del Pa-
trimoni va estudiar la possibilitat d’incorporar la subrogació del personal en el plec 
de clàusules de la licitació, però no ha estat possible perquè, d’acord amb la Llei de 
contractes del sector públic i el Conveni Col·lectiu Interprovincial vigent del sector 
de la Indústria d’Hosteleria i Turisme de Catalunya, els treballadors haurien d’estar 
en actiu o en algunes de les situacions que preveu el mateix conveni (malaltia, per-
mís de maternitat o excedència, entre d’altres). Una condició que no es dona ja que 
l’extinció del permís d’ocupació temporal va comportar la finalització dels contrac-
tes de treball del personal que hi treballava.

Per la seva banda, el responsable del restaurant El Iot encara no ha deixat l’im-
moble i segueix desenvolupant la seva activitat, tot i no disposar del títol jurídic 
corresponent ja que el permís temporal d’ocupació s’extingia el 30 de novembre. En 
aquest sentit, el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda ha inco-
at un expedient patrimonial de desnonament administratiu per recuperar la posses-
sió del bé, propietat de l’administració, que segueix la seva tramitació. La voluntat 
del Govern, a través del departament d’Economia, és licitar l’espai un cop estigui 
buit i garantir, d’aquesta manera, que tots els interessats es puguin presentar en 
igualtat de condicions.

Mentre no es resolgui el concurs de l’espai que ocupava l’antic restaurant El Tò-
ful de Mar, la Direcció General del Patrimoni ha contractat un servei de vigilància 
física privada de 24 hores per evitar la possible degradació de les instal·lacions.

Barcelona, 13 de febrer de 2019
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
evitar la degradació de l’espai i les instal·lacions dels restaurants 
Tòful de Mar i Iot, de la platja Llarga de Tarragona
314-02793/12

Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 29898 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02792/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el vessament 
incontrolat de residus a la riera de Sant Miquel al pas pel barri de 
Saifores, a Banyeres del Penedès (Baix Penedès)
314-02800/12

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 29760 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

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 
314-02800/12, conjuntament amb la número de tramitació 314-02801/12.

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

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), com a organisme del Govern de la Gene-
ralitat a càrrec de la funció executiva de policia del domini públic hidràulic, ha dut a 
terme, en relació amb l’episodi d’abocament de lixiviats a la llera de la riera de Sant 
Miquel, ocorregut en data 03/11/2018, les actuacions següents:

– Dissabte dia 03/11/2018, després d’haver rebut un avís del Centre de Coordi-
nació Operativa de Catalunya (CECAT) i del Cos d’Agents Rurals (CAR) en rela-
ció amb un abocament de color negre detectat sobre la llera de la riera de Sant Mi-
quel, en el terme municipal de Banyeres del Penedès (Baix Penedès), l’inspector de 
l’ACA es va personar sobre el terreny, acompanyat d’agents del CAR, i va aixecar 
Acta [039/031118/01] de l’actuació d’inspecció [INS18008232] que es va dur a terme 
des de les 14:30 h fins a les 18:00 h.

– Durant l’actuació d’inspecció es va comprovar que existia un abocament de li-
xiviats a la llera de la riera de Sant Miquel, que provenia d’una finca situada sobre 
el marge esquerre de la llera, on hi ha una explotació agrícola amb un femer que ge-
nera lixiviats, que són emmagatzemats en una bassa de retenció. En aquell moment 
no es va poder contactar amb ningú en la finca esmentada.

– Es va dur a terme una presa de mostres de l’aigua circulant en aquell moment 
per la riera de Sant Miquel, aigua amunt i aigua avall del punt on es va produir 
l’abocament de lixiviats a la llera.

– En data 06/11/2018, l’inspector de l’ACA es va personar davant l’establiment 
de FRUITCAMP SL, titular de la bassa de lixiviats de fems d’on sembla que pro-
venia l’abocament i va aixecar acta [JAB/061118/01] de la nova actuació d’inspecció 
[INS18008269].

La informació generada durant les actuacions d’inspecció i les dades analítiques 
de les mostres recollides ha estat estudiada i valorada pels tècnics responsables, cosa 
que ha portat finalment a incoar un expedient sancionador.

Barcelona, 14 de febrer de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a 
evitar que es torni a produir un vessament incontrolat de residus a la 
riera de Sant Miquel
314-02801/12

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 29760 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02800/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement per 
part del Departament d’Interior del possible boicot al Congrés sobre el 
XXè Aniversari de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa
314-02888/12

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 29761 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-02888/12 i 
314-02890/12, 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 con-
venient de respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, pro-
porcionar una major cohesió a la informació i afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

El dia 15 de novembre de 2018 el col·lectiu Universitats per la República, SEPC 
Diagonal, es va concentrar, sense comunicació prèvia, a 13:00 hores, davant la Fa-
cultat de Dret, concretament a l’Avinguda Diagonal, número 684, de Barcelona. El 
motiu de la protesta era la participació de dos magistrats del Tribunal Suprem a les 
jornades «Balanç i perspectives de la Llei de la Jurisdicció Contenciós-Administra-
tiva en el seu XX aniversari».

El degà de la facultat no va requerir presència policial a l’interior de la facultat, 
requeriment que és preceptiu per poder intervenir-hi. És per això que la Policia de 
la Generalitat - Mossos d’Esquadra va establir un dispositiu policial de seguretat a 
l’exterior de la facultat.

Barcelona, 11 de febrer de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si hi va haver alguna 
intervenció policial en el boicot al Congrés sobre el XXè Aniversari de 
la Llei de la Jurisdicció Contenciosa
314-02890/12

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 29761 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02888/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació dels 
ingressos de les multes de trànsit del període 2014-2017
314-02909/12

Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 29762 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02909/12, us 
informo del següent:

D’acord amb l’article 7 de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del Ser-
vei Català de Trànsit, aquest organisme, per a exercir les seves funcions, disposa, 
d’entre altres, dels recursos següents:

e) Les taxes dels serveis i les activitats que presti i el producte de les multes i san-
cions que imposi, i qualsevol altre que derivi de l’exercici de la seva competència.

Els ingressos obtinguts per multes de trànsit es destina al finançament de les des-
peses recurrents i de funcionament de l’organisme, així com a les activitats previstes 
en el pla d’actuació aprovat per a cada un dels exercicis en el marc del corresponent 
pla de seguretat viària i el crèdit pressupostari previst en les respectives lleis de 
pressupostos aprovades pel Parlament per a cada un dels exercicis o, en el seu cas, 
de la pròrroga pressupostària corresponent.

D’acord amb el que consta en les liquidacions pressupostàries, els pagaments 
efectius realitzats en concepte de transferències a l’Administració de la Generalitat 
són:

− 2014: 55,6 M€
− 2015: 52,6 M€
− 2016: 51,4 M€
− 2017: 46,2 M€

Barcelona, 11 de febrer de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la gestió 
dels recursos a multes amb resolució favorable al denunciat
314-02910/12

Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 29763 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02910/12, us in-
formo del següent:

El Servei Català de Trànsit no disposa del cost desagregat de cada un dels seus 
tràmits i serveis.

Barcelona, 11 de febrer de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les despeses 
pressupostàries per al millorament de la seguretat viària provinents 
dels ingressos per les multes de trànsit
314-02911/12

Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 29764 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02911/12, us in-
formo del següent:

Les despeses del Pla d’actuació del Servei Català de Trànsit, que inclou les acti-
vitats que anualment es realitzen en matèria de gestió del trànsit i de seguretat vià-
ria, són les següents:

Any Pla actuació (*)

2015 51,0 M€

2016 50,7 M€

2017 45,9 M€

2018 45,9 M€

(*) No s’inclouen despeses de personal ni transferències 
a la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 11 de febrer de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat en què es 
troba el protocol de detecció de pobresa energètica amb el Cos de 
Bombers de la Generalitat al qual es va comprometre l’exconseller 
Jordi Baiget durant l’onzena legislatura
314-02924/12

Proponent: GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 29765 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02924/12, us 
informo del següent:

El 2017, el Departament d’Interior va iniciar la tramitació d’un protocol amb el 
Departament de Treball, Afers Socials i Família, que és qui disposa de la dotació 
pressupostària corresponent, per a la diagnosi de la pobresa energètica a partir dels 
informes que podien fer els bombers, derivats de les seves actuacions. Aquest pro-
tocol no es va arribar a signar atesa l’aplicació de l’article 155 de la Constitució Es-
panyola a la Generalitat de Catalunya l’octubre del 2017.

Tot i això, durant l’any 2017, des del Departament d’Interior es va crear el dis-
seny de la recollida, per part dels bombers, de dades en relació a la pobresa energè-
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tica i es va realitzar una prova pilot de recollida de dades en els parcs de bombers 
de l’Hospitalet de Llobregat, Terrassa, Badalona i Girona.

Barcelona, 11 de febrer de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la sol·licitud de 
permisos per a fer sondatges o activitats d’exploració o prospecció 
minera dins els termes municipals de Balaguer, Menàrguens i 
Térmens a la Direcció General de Mines per una empresa
314-02928/12

Proponent: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 29674 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 166 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-02928/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-02929/12 a 314-
02932/12.

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.

La Generalitat ha rebut una sol·licitud de permís d’investigació minera per part 
d’una empresa dins dels termes municipals de Balaguer, Menàrguens i Térmens.

Es tracta d’una sol·licitud per a una superfície de 41 quadrícules mineres (unes 
1.169 hectàrees aproximadament) que inclou una part de Secans de la Noguera i de 
l’Aiguabarreig Segre - Noguera Ribagorçana.

Aquest fet s’ha posat en coneixement de tots els ajuntaments compresos dins de 
l’àrea demandada, i als butlletins oficials DOGC i BOE, tal com ho preveu el proce-
diment administratiu per a la tramitació dels permisos d’investigació minera.

D’altra banda, quan un projecte pot tenir alguna afectació apreciable, directa o 
indirecta, sobre els espais naturals protegits, cal passar el tràmit d’avaluació am-
biental. Si el projecte no entra en cap dels supòsits recollits en l’annex I de la Llei 
21/2013, de 9 desembre, d’avaluació ambiental, com és el cas, el tràmit que estableix 
la normativa és el d’avaluació ambiental simplificada. Això sens perjudici que les 
conclusions d’aquest tràmit d’avaluació ambiental simplificada, si es detecten poten-
cials afectacions que cal analitzar amb major detall i profunditat, puguin ser, preci-
sament, que cal realitzar una avaluació ambiental ordinària.

En aquests moments la sol·licitud ho és per a investigació minera, no per a l’apro-
fitament de cap recurs miner. En el cas que arribés una sol·licitud en aquest sentit, 
només es podria autoritzar si fos compatible amb el medi ambient i l’entorn social.

Finalment, el pla especial que regula els secans de Lleida, entre els quals, l’espai 
de Serra Llarga - Espais de la Noguera, admet la presència i possible ampliació de 
les activitats extractives existents, però no diu res explícitament de les noves activi-
tats. No apareixen ni en la llista d’usos admesos ni en la llista d’usos exclosos, si bé 
la interpretació que fa l’Administració és restrictiva.

Barcelona, 30 de gener de 2019
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’informar els ajuntaments i les entitats locals i empresarials 
afectats per la sol·licitud de permisos per a fer sondatges o activitats 
d’exploració o prospecció minera dins els termes municipals de 
Balaguer, Menàrguens i Térmens a la Direcció General de Mines per 
una empresa
314-02929/12

Proponent: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 29674 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02928/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els efectes en 
el medi ambient dels treballs d’investigació previs a una explotació 
minera justifiquen exigir un projecte d’avaluació ambiental ordinari
314-02930/12

Proponent: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 29674 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02928/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat 
d’extreure or o altres minerals a la Noguera
314-02931/12

Proponent: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 29674 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02928/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat dels 
projectes d’explotació de minerals amb el plantejament territorial de 
la Generalitat i amb els objectius mediambientals i de sostenibilitat 
dels secans de la Noguera
314-02932/12

Proponent: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 29674 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02928/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les bases i els plecs 
de condicions d’accés al programa Cupons
314-03010/12

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 29675 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 166 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramita-
ció 314-03010/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-03011/12 a 314-
03015/12.

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 bases del Programa de Cupons a la Internacionalització són les recollides a 
la resolució EMC/2340/2018, de 9 d’octubre, per la qual s’aproven les bases regu-
ladores dels ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització, publicada al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 16 d’octubre de 2018:

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7727/1698185.pdf
La convocatòria es va obrir amb la resolució EMC/2444/2018, de 18 d’octubre, 

per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2018 dels ajuts del Programa de Cupons 
a la Internacionalització, publicada al Diari Oficial de de la Generalitat de Catalu-
nya el 25 d’octubre de 2018:

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7734/1707341.pdf
El pressupost previst és de 500.000 euros. Aquest import es destinarà íntegra-

ment als beneficiaris.
El Programa de Cupons a la Internacionalització d’ACCIÓ es va crear l’any 

2015. Des d’aleshores, les dades d’empreses beneficiàries, ajuts atorgats i import 
mitjà atorgat per projecte són les següents:

Any Beneficiaris Import atorgat (€) Import mitjà / Projecte (€)

2017 205 699.406,93 3.411,74
2016 312 698.790,56 2.239,71
2015 206 599.302,16 2.909,23

La convocatòria 2018 dels Cupons a la Internacionalització no està resolta de 
manera definitiva. Tanmateix, no es disposa de la informació sobre el volum d’ex-
portació aconseguit per les empreses i els països on han exportat les empreses que 
han rebut l’ajut d’aquest Programa.

Barcelona, 30 de gener de 2019
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7727/1698185.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7734/1707341.pdf
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost del 
programa Cupons
314-03011/12

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 29675 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03010/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’empreses que han rebut ajuts del programa Cupons
314-03012/12

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 29675 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03010/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’empreses que han sol·licitat algun ajut del programa Cupons
314-03013/12

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 29675 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03010/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el volum 
d’exportacions assolit per les empreses després d’haver rebut l’ajut 
del programa Cupons
314-03014/12

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 29675 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03010/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els països als quals 
han exportat les empreses que han rebut l’ajut del programa Cupons
314-03015/12

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 29675 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03010/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de 
diversos indicadors econòmics els darrers cinc anys i sobre els 
objectius concrets per a complir el Pla de govern de la dotzena 
legislatura
314-03105/12

Proponent: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 29899 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-03105/12 us infor-
mo de l’evolució de diversos indicadors econòmics els darrers cinc anys i sobre els 
objectius concrets per a complir el Pla de govern de la dotzena legislatura: 

1. Dèficit en percentatge del PIB

Objectiu de dèficit de les Comunitats Autònomes. SEC Base 2010

Objectius d’estabilitat pressupostària que ha aprovat el Govern de l’Estat
Capacitat (+) o necessitat (-) de finançament (% PIB)

http://www.minhafp.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/EstabilidadPresupuestaria/InformacionAAPPs/
Objetivos-de-Estabilidad-y-L%C3%ADmite-de-Gasto-no-Financiero-del-Estado.aspx

Dèficit % PIB

Font sèrie trimestral: IGAE
* Segon informe anual sobre el grau de compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, 
i de deute públic i de la regla de despesa. Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
(P) Previsió

2. Deute en percentatge del PIB

Objectius de deute públic

Nota: L’objectiu inicial de deute correspon a l’acordat en successius Consells de 
Ministres. L’objectiu final resulta d’afegir-hi imports de dèficits d’exercicis anteriors 
que el FLA incorpora al deute i imports que passen a ser considerats dins del deute al 
produir-se canvis de perímetre en l’àmbit d’administració considerat.

         (en % PIB) 
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Catalunya -1,50 -1,58 -1,0 -0,70 -0,70 -0,60 -0,40 -0,10 0,00 
 

 

                            
  
 (en % PIB) 

  2013   2014   2015   
  T.I T.II T.III T.IV inf* T.I T.II T.III T.IV inf* T.I T.II T.III T.IV inf* 

Catalunya 
-

0,35 
-

0,99 
-

1,29 
-

2,15 
-

1,95 
-

0,51 
-

1,37 
-

1,59 
-

2,66 
-

2,75 
-

0,28 
-

0,72 
-

1,81 
-

2,84 
-

2,89 
                                
  2016   2017(P)   2018   
  T.I T.II T.III T.IV inf* T.I T.II T.III T.IV inf* T.I T.II T.III T.IV inf* 

Catalunya 
-

0,09 
-

0,62 
-

0,27 
-

0,91 
-

0,93 
-

0,17 
-

0,79 0,09 
-

0,56 
-

0,56 
-

0,31 
-

0,84 0,15     
 
 

 

               (en % PIB) 

  2013 2014 2015 2016 

  
Objectiu 

inicial 
Objectiu 

final 
Objectiu 

inicial 
Objectiu 

final 
Objectiu 

inicial 
Objectiu 

final 
Objectiu 

inicial 
Objectiu 

final 
Catalunya 27,2 29,8 30,3 32,2 30,4 34,5 35,2 35,6 
 2017 2018 2019 2020     

 
Objectiu 

inicial 
Objectiu 

inicial 
Objectiu 

inicial 
Objectiu 

inicial     
Catalunya 34,5 33,9 32,7 31,4     
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Deute (% PIB) 

Font: Banc d’Espanya. Deute segons el Protocol de Dèficit Excessiu per 
comunitats autònomes.
(P) Previsió
(A) Avançament

3. Percentatge variació anual regla de despesa

Objectius de la regla de despesa

Variació del nivell de despesa computable d’un exercici corregit per  

l’augment d’ingressos permanents

Nota: La regla de despesa consisteix en que la variació de despesa computable 
de l’administració central, de les comunitats autònomes i de les corporacions 
locals no podrà superar la taxa de referència de creixement del PIB de mitjà 
termini de l’economia espanyola.

Percentatge de variació anual de la regla de despesa

Variació nivell despesa computable d’un exercici corregit per l’augment  

d’ingressos permanents.

Font: Segon informe sobre el grau de compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària, i de deute públic i de la regla de despesa. Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques.

4. Control del període mitjà de pagament (PMP) de la Generalitat de 
Catalunya
Des del mes de setembre de 2009, es calculen i publiquen mensualment les da-

des del període mitjà de pagament, en compliment del Reial decret 635/2014, de 25 
de juliol.

El mes d’abril de 2018 va canviar la metodologia de càlcul del període mitjà de 
pagament a proveïdors d’acord amb el Reial decret 1040/2017, de 22 de desembre, 
pel qual es modifica el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol.

Es pot consultar el detall del PMP per àmbit i per entitat a la pàgina web 
http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/tresoreria-pagaments/periode-mit-

ja-pagament-proveidors/

      
  

 (en % PIB)           
  2013 2014 2015 2016      
               
Catalunya 30,1 32,8 35,3 35,1      
                    
  2017 2018  
  T.I (P) T.II (P) T.III (P) T.IV (P) T.I (P) T.II (P) T.III (P) T.IV (A)  
Catalunya 34,8 35 34,8 34,8 34,3 34,5 34,2    

 

 

              

  

var 
2013-
2012 

var 
2014-
2013 

var 
2015-
2014 

var 
2016-
2015 

var 
2017-
2016 

var 
2018-
2017 

var 
2019-
2018 

var 
2020-
2019 

Taxa de referència 
per a la regla de 
despesa 1,7 1,5 1,3 1,8 2,1 2,4 2,7 2,8 

 

  
var 2013-
2012 

var 2014-
2013 

var 2015-
2014 

var 2016-
2015 

var 2017-
2016   

        
Catalunya -6,7 2,5 10,3 -5,8 3,3   

 

http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/tresoreria-pagaments/periode-mitja-pagament-proveidors/
http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/tresoreria-pagaments/periode-mitja-pagament-proveidors/
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Objectiu del període mitjà de pagament
Realitzar el pagament en menys de 30 dies naturals.

Període mitjà de pagament global a proveïdors mensual

5. Reducció del deute a curt termini
La pregunta parlamentària fa referència a la reducció del dèficit a curt termini, 

que és un concepte inexistent. El Pla de Govern de la XII legislatura, conté un er-
ror material en els indicadors de l’objectiu «Crear el marc per a l’assoliment de la 
sobirania econòmica», a la pàgina 48. On diu «Reducció del dèficit a curt termini» 
hauria de dir «Reducció del deute a curt termini».

Objectiu de reducció del deute a curt termini
Reduir deute a curt termini bancari de la Generalitat, en termes SEC, en un mí-

nim de 1.500 milions d’euros respecte el tancament de 2017. Calendari: 4t trimestre 
2022.

  

PMP global a 
proveïdors 
mensual  
(en dies)    

PMP global a 
proveïdors 
mensual  
(en dies)    

PMP global a 
proveïdors 
mensual  
(en dies) 

01/09/2014 42,8  01/02/2016 31,64  01/07/2017 24,09 
01/10/2014 47,23  01/03/2016 32,17  01/08/2017 30 
01/11/2014 53,79  01/04/2016 32,53  01/09/2017 28,44 
01/12/2014 38,79  01/05/2016 38,83  01/10/2017 24,82 
01/01/2015 42,12  01/06/2016 38,44  01/11/2017 22,01 
01/02/2015 42,77  01/07/2016 21,22  01/12/2017 18,06 
01/03/2015 45,42  01/08/2016 28,66  01/01/2018 25,37 
01/04/2015 40,35  01/09/2016 28,04  01/02/2018 23,84 
01/05/2015 34,78  01/10/2016 30,25  01/03/2018 24,84 
01/06/2015 39,59  01/11/2016 32,19  01/04/2018 45,58 
01/07/2015 41,22  01/12/2016 28,9  01/05/2018 45,9 
01/08/2015 48,32  01/01/2017 31,25  01/06/2018 46,16 
01/09/2015 61,92  01/02/2017 28,23  01/07/2018 44,19 
01/10/2015 62,86  01/03/2017 27,64  01/08/2018 49,7 
01/11/2015 66,86  01/04/2017 27,9  01/09/2018 47,81 
01/12/2015 54,05  01/05/2017 27,22  01/10/2018 41,86 
01/01/2016 36,48  01/06/2017 25,72  01/11/2018 37,36 
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Evolució del deute a curt termini

Dades de l’informe Situació de l’Endeutament de la Direcció General de Política 

Financera i Assegurances.

* Inclou valors a curt termini
** Valor estimat
*** Valor provisional

6. Despesa estalviada en el marc de les revisions de despesa 
realitzades durant l’any

Estalvis revisió de la despesa

 (milions d'euros)  

  
Generalitat Entitats 

SEC   Total 
 

31/12/2013 3.345,59 76,20   3.421,79 * 
31/03/2014 3.800,86 91,43   3.892,29 * 
30/06/2014 4.412,16 110,57   4.522,74 * 
30/09/2014 4.613,89 106,51   4.720,40  
31/12/2014 5.260,61 189,80   5.450,41  
31/03/2015 5.435,39 291,21   5.726,60  
30/06/2015 5.096,13 273,86   5.369,99  
30/09/2015 4.911,86 256,23   5.168,10  
31/12/2015 4.639,73 187,48   4.827,21  
31/03/2016 4.493,29 186,53   4.679,82  
30/06/2016 4.651,13 135,21   4.786,33  
30/09/2016 4.431,74 105,00   4.536,75  
31/12/2016 4.427,62 70,92   4.498,54  
31/03/2017 4.424,07 81,51   4.505,58  
30/06/2017 4.633,66 105,69   4.739,35  
30/09/2017 4.416,85 84,22   4.501,07  
31/12/2017 4.415,85 79,35   4.495,19  
31/03/2018 4.415,85 120,96   4.536,81  
30/06/2018 4.718,09 163,70   4.881,79  
30/09/2018 4.424,69 180,56   4.605,25  
31/12/2018 1.647,56 181,00 ** 1.828,56 *** 

    
 

   
Programes  Estat revisió Estalvis potencials 
213 Serveis penitenciaris i mesures penals 
alternatives Finalitzat 4,70% 
121 Administració i Serveis generals En curs   
471 Activitat física i esport  En curs   
431 Habitatge En curs   
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7. Increment de la despesa social en els pressupostos

Increment de la despesa social en els pressupostos

(variació en M€)

Font: Lleis de pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Les dades de 2014 i 2015 
han estat homogeneïtzades per adequar a l’estructura 2017.

Despesa no financera no finalista (mesura l’esforç de la Generalitat finançat amb 
recursos generals sense incloure recursos finalistes d’altres administracions)
Els anys 2013 i 2016 han transcorregut amb pròrroga pressupostària

8. Cobertura de la partida d’ingressos tributaris prevista als 
pressupostos generals de la Generalitat (en percentatge)

Objectiu de cobertura de la partida d’ingressos tributaris prevista als pressupostos 
generals

L’objectiu de cobertura de la partida d’ingressos tributaris prevista als pressupos-
tos generals de la Generalitat és del 100%.

Cobertura de la partida d’ingressos tributaris prevista als pressupostos generals
Configuren els ingressos tributaris de la Generalitat les partides pressupostàries 

del capítol 1 d’impostos directes; del capítol 2 d’impostos indirectes; de l’article 32 
de taxes; de l’article 34 d’altres tributs i de l’article 36 de contribucions especials del 
subsector Generalitat del pressupost.

Esmentar que el seguiment més adient de l’indicador és en termes anuals i no 
per trimestres ja que cada tribut té un període de liquidació diferent i n’hi ha que 
només es liquiden un cop a l’any, és a dir, els tributs no es liquiden de forma lineal 
al llarg de l’any.

També s’ha realitzat el càlcul de l’indicador sense tenir en compte les previsions 
d’ingressos i els drets liquidats dels impostos declarats inconstitucionals durant els 
darrers 5 anys, ja que l’anul·lació d’aquests impostos ha comportat ingressos previs-
tos en un any que no es van arribar a ingressar i devolucions en altres anys que no 
s’havien previst inicialment.

9. Evolució dels indicadors de progressivitat de l’IRPF, IP i ISD  
(en percentatge)
Un impost és progressiu si detreu proporcionalment més renda als individus amb 

major capacitat econòmica que als individus amb menor capacitat, aconseguint com 
a resultat una distribució més igualitària de la renda.

Per a mesurar la progressivitat impositiva existeixen múltiples indicadors. D’en-
tre ells l’índex de Kakwani.

     (milions d'euros) 

  2014h 2015h 2017 
var 
14/15 

var 
15/17 

Salut 8.207,4 8.342,1 8.750,5 134,7 408,4 
Ensenyament i Universitats 4.879,8 5.211,5 5.736,6 331,7 525,1 
Treball Afers socials i Famílies 2.071,2 2.106,0 2.344,7 34,8 238,7 
Habitatge, barris i nuclis antics 176,4 161,0 190,0 -15,4 29,0 
Transport públic de viatges 630,1 841,4 995,0 211,3 153,6 
Total despesa social 15.964,9 16.662,0 18.016,8 697,1 1.354,8 

 

 

COBERTURA DE LA PARTIDA D'INGRESSOS TRIBUTARIS PREVISTA ALS PRESSUPOSTOS GENERALS DE LA GENERALITAT 

Milers € 2014 2015 2016 2017 2018 (p)
PREVISIONS FINALS INGRESSOS TRIBUTARIS DE LA GENERALITAT 16.637.557 17.746.082 19.372.805 20.854.504 23.139.935
DRETS LIQUIDATS INGRESSOS TRIBUTARIS DE LA GENERALITAT 17.157.198 17.844.284 19.634.845 21.933.350 23.242.706
% d'execució del pressupost d'ingressos tributaris de la Generalitat 103,12% 100,55% 101,35% 105,17% 100,44%
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En l’evolució de l’índex de progressivitat incideixen les característiques dels de-
clarants de cada any i les modificacions en la configuració de l’impost.

En el cas de l’IRPF i IP la base de declarants –i les seves característiques– és 
més estable que no pas en ISD on cada any n’hi ha uns declarants diferents. Per tant, 
en ISD l’índex de progressivitat mostra més variabilitat que no pas en IRPF o IP.

10. Recaptació en accions de lluita contra el frau fiscal  
(en milions d’euros)

Objectiu de recaptació en accions de lluita contra el frau fiscal
La previsió per a l’any 2019, pel que fa a la suma de l’import de les liquidacions 

de gestió i inspecció i les provisions de constrenyiment (corresponents als tributs 
propis i cedits) és de 213,5 M€.

Recaptació en accions de lluita contra el frau fiscal
S’informa de la recaptació trimestral acumulada d’ingressos en voluntària i exe-

cutiva, corresponent a liquidacions i sancions contretes en gestió i inspecció en rela-
ció amb els tributs propis i cedits gestionats per l’Agència Tributària de Catalunya, 
sense considerar els imports de les autoliquidacions ingressades voluntàriament pel 
contribuent, tot i que aquests darrers ingressos poden esdevenir d’actuacions de pre-
venció del frau, inducció al compliment voluntari i foment de les bones pràctiques 
tributàries.

11. Volum de deutes d’altres òrgans emissors del sector públic de 
Catalunya gestionats per l’ATC (en milions d’euros)
L’Agència Tributària té encomanada la recaptació executiva del sector públic de 

la Generalitat, composat pels Departaments, ens i organismes que l’integren, així 
com de les diferents administracions locals i supralocals que mitjançant conveni de 
col·laboració li encomanen aquesta gestió.

Cal esmentar que la periodicitat de les càrregues varien en funció dels diferents 
òrgans emissors del deute, per la qual cosa el seguiment d’aquestes dades és més 
adient en termes anuals que no pas trimestrals.

 

EVOLUCIÓ DELS INDICADORS DE PROGRESSIVITAT DE L'IRPF, IP I ISD
Índex de Kakwani*

Segons any de meritació de l'impost 2012 2013 2014 2015 2016
IRPF: quota líquida autonòmica n.d. 0,21 0,21 0,20 0,20
IP: quota a ingressar 0,34 0,33 0,32 0,33 0,33
ISD. Modalitat successions: quota a ingressar n.d. 0,16 0,17 0,15 n.d.
ISD. Modalitat donacions: quota tributària ** n.d. n.d. 0,04 0,03 -0,11

** Segons any de presentació de l 'impost

* L’índex de Kakwani és la diferència entre l’índex de concentració de l’impost segons l 'ordenació de la base 
imposable i  l ’índex de Gini de la base imposable. El seu valor es situa en l 'interval [-2,1]. Els valors 0 indiquen la 
proporcionalitat de l 'impost. El signe positiu de l 'índex assenyala la progressivitat de l 'impost i  el valor n’indica 
el grau.
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12. Ingressos tributaris provinents de la gestió de l’ATC respecte al total 
d’ingressos tributaris (en percentatge)
Configuren els ingressos tributaris de la Generalitat les partides pressupostàries 

del capítol 1 d’impostos directes; del capítol 2 d’impostos indirectes; de l’article 32 
de taxes; de l’article 34 d’altres tributs i de l’article 36 de contribucions especials del 
subsector Generalitat del pressupost. D’entre aquests els gestionats per l’Agència Tri-
butària de Catalunya l’any 2018 són els següents: 

1) Tributs propis gestionats per l’Agència Tributària de Catalunya (ATC)
(Entre el 2014 i el 2018 també s’han gestionat impostos anul·lats pel Tribunal Constitucional: impost sobre 
els dipòsits en les entitats de crèdit, impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis 
de comunicacions electròniques i de forment del sector audiovisual i la difusió cultural digital i impost so-
bre producció d’energia elèctrica d’origen nuclear.)

– Impost sobre grans establiments comercials (IGEC)
– Impost sobre els habitatges buits
– Impost sobre estades en establiments turístics (IEET)
– Impost sobre begudes ensucrades envasades (IBEE)
– Impost sobre el risc mediambiental de la producció, manipulació i transport, 

custòdia i emissió d’elements radiotòxics
– Impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la in-

dústria
– Impost sobre emissió d’òxids de nitrogen per l’aviació comercial
– Gravamen de protecció civil

2) Tributs cedits gestionats per l’ATC: 
– Impost sobre successions i donacions (ISD)
– Impost sobre el patrimoni (IP) (En l’impost sobre el patrimoni el subjecte passiu presenta la 

declaració tributària a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), la qual transfereix a la Genera-
litat la recaptació obtinguda. L’ATC és competent per dur a terme les actuacions corresponents dels procedi-
ments de gestió, liquidació, inspecció, recaptació, imposició de sancions i revisió.)

– Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITPAJD)
– Tributs sobre el joc

Les taxes i contribucions especials són gestionades pels diferents departaments 
de la Generalitat i la resta d’ingressos tributaris són gestionats per l’Estat.

Esmentar que el seguiment més adient de l’indicador és en termes anuals i no 
per trimestres ja que cada tribut té un període de liquidació diferent i n’hi ha que 
només es liquiden un cop a l’any, és a dir, els tributs no es liquiden de forma lineal 
al llarg de l’any.

S’observa com en els darrers 4 anys el pes dels ingressos tributaris de l’ATC en 
el total d’ingressos tributaris de la Generalitat és d’aproximadament un 15%. L’any 
2014 el pes va arribar a ser d’un 17% perquè es van reconèixer drets de l’impost so-
bre els dipòsits en les entitats de crèdit que gairebé no es van arribar a recaptar (si 
els descomptem, l’any 2014 el pes dels ingressos de l’ATC en el total es situa en un 
13,15%).

 

INGRESSOS TRIBUTARIS GESTIONATS ATC EN EL TOTAL INGRESSOS TRIBUTARIS DE LA GENERALITAT (en percentatge)

Milers € 2014 2015 2016 2017 2018 (p)
DRETS LIQUIDATS INGRESSOS TRIBUTARIS GESTIONATS ATC 3.034.962 2.725.126 2.902.084 3.246.806 3.473.863
DRETS LIQUIDATS INGRESSOS TRIBUTARIS DE LA GENERALITAT 17.845.486 17.880.884 19.618.392 21.905.927 23.242.646
% ingressos tributaris ATC en el total d'ingressos tributaris de la Generalitat 17,01% 15,24% 14,79% 14,82% 14,95%
(p) provisional
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13. Serveis i tràmits tributaris disponibles per via telemàtica  
(en percentatge)

Objectius de serveis i tràmits tributaris disponibles per via telemàtica
L’objectiu per a l’any 2019 és incorporar la tramitació per via telemàtica de les 

reclamacions econòmic administratives i les devolucions. Per tant, l’objectiu quant 
al percentatge de serveis disponibles per via telemàtica, per al 2019, és del 97%.

 

Serveis i tràmits tributaris disponibles per via telemàtica

Barcelona, 13 de febrer de 2019
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda
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1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

1.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el conflicte d’interessos dels professionals de la 
informació i la publicitat comercial
322-00068/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 15.02.2019, DSPC-C 192.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio dedicada al 
càncer
322-00070/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 15.02.2019, DSPC-C 192.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la situació pressupostària de la Corporació en la 
conjuntura de pròrroga pressupostària de la Generalitat
322-00071/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 15.02.2019, DSPC-C 192.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la reiteració d’insults a polítics constitucionalistes 
per part de col·laboradors de l’ens
322-00072/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 15.02.2019, DSPC-C 192.
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el tractament i la difusió de la informació relativa 
al judici dels acusats de rebel·lió
322-00073/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 15.02.2019, DSPC-C 192.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre l’ús de diferents llengües en la programació dels 
mitjans de comunicació de la Corporació
322-00074/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 15.02.2019, DSPC-C 192.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el finançament i la viabilitat econòmica de la 
Corporació
322-00075/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 15.02.2019, DSPC-C 192.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el contingut i la programació dels canals de 
televisió de la Corporació
322-00076/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 15.02.2019, DSPC-C 192.
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el pla de riscos psicosocials dels treballadors de 
la Corporació
322-00077/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 15.02.2019, DSPC-C 192.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la correlació entre audiència i publicitat en els 
mitjans de comunicació de la Corporació
322-00078/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 15.02.2019, DSPC-C 192.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre els problemes amb què s’ha trobat el personal de 
TV3 i Catalunya Ràdio per a cobrir l’actualitat i el judici a polítics i 
activistes catalans
322-00079/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 15.02.2019, DSPC-C 192.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la davallada d’ingressos per publicitat i les 
mesures preses per a canviar aquesta situació
322-00080/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 15.02.2019, DSPC-C 192.
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la previsió i la funcionalitat del Pla d’igualtat
322-00081/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 15.02.2019, DSPC-C 192.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre les audiències del programa Preguntes freqüents 
després del canvi de presentadora
323-00085/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 15.02.2019, DSPC-C 192.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre les dificultats que té TV3 per a fer el seguiment 
del judici a presos polítics catalans a Madrid
323-00086/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 15.02.2019, DSPC-C 192.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre el comunicat del Consell 
Professional de Catalunya Ràdio per la participació d’Empar Moliner 
en un acte d’un partit polític
323-00087/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 15.02.2019, DSPC-C 192.
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Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre el Dia Mundial de la Ràdio a 
Catalunya Ràdio
323-00088/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 15.02.2019, DSPC-C 192.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre el respecte als valors 
constitucionals a la programació de Catalunya Ràdio
323-00089/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 15.02.2019, DSPC-C 192.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en 
comissió sobre l’entrevista feta a Adam Majó al programa Tot es mou
323-00090/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 15.02.2019, DSPC-C 192.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la retribució del director de Televisió de Catalunya
323-00091/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 15.02.2019, DSPC-C 192.
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Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre el contingut i la programació 
de l’emissora
323-00092/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 15.02.2019, DSPC-C 192.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la suspensió del concurs per a gestionar les 
matinades musicals
323-00093/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 15.02.2019, DSPC-C 192.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la planificació de la nova programació del Canal 33
323-00094/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 15.02.2019, DSPC-C 192.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre les novetats del web de 
Catalunya Música
323-00095/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 15.02.2019, DSPC-C 192.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la programació musical de matinada de Televisió 
de Catalunya
323-00096/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 15.02.2019, DSPC-C 192.
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1.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el nombre de professionals 
dels mitjans de comunicació públics que s’han desplaçat als Estats 
Units d’Amèrica amb el president de la Generalitat entre el 12 i el 18 
de gener de 2019
316-00013/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 29962 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament de Catalunya
Per donar compliment al que disposa l’article 192.1 del Reglament del Parlament 

de Catalunya sobre preguntes dels diputats als directius de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals.

En resposta a les preguntes a respondre per escrit presentades per l’il·lustre dipu-
tat senyor Santi Rodríguez Serra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, sobre la cobertura informativa del viatge del el president de la Genera-
litat i altres membres del Govern als Estats Units d’Amèrica durant diversos dies al 
mes de gener de 2019.

D’acord amb el que estableix l’article 163.6 del Reglament del Parlament de Ca-
talunya, es dona resposta agrupada a les preguntes amb números de tramitació de 
316-00013/12 a 316-00019/12, atès que totes elles fan referència a un mateix as-
sumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objec-
tivament constatable.

Resposta
No es va desplaçar cap professional de la CCMA als Estats Units per cobrir el 

viatge del president de la Generalitat. Els corresponsals de televisió i ràdio, que vi-
uen allà, en van fer el seguiment.

Sant Joan Despí, 15 de febrer del 2019
Núria Llorach i Boladeras

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el cost total del 
viatge dels professionals dels mitjans de comunicació públics que 
s’han desplaçat als Estats Units d’Amèrica amb el president de la 
Generalitat entre el 12 i el 18 de gener de 2019
316-00014/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 29962 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00013/12.

Fascicle segon
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Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el cost del viatge dels 
professionals dels mitjans de comunicació públics que s’han desplaçat 
als Estats Units d’Amèrica amb el president de la Generalitat entre el 
12 i el 18 de gener de 2019 en concepte de vols
316-00015/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 29962 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00013/12.

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el cost del 
viatge dels professionals dels mitjans de comunicació públics que 
s’han desplaçat als Estats Units d’Amèrica amb el president de 
la Generalitat entre el 12 i el 18 de gener de 2019 en concepte de 
pernoctació
316-00016/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 29962 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00013/12.

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el cost del 
viatge dels professionals dels mitjans de comunicació públics que 
s’han desplaçat als Estats Units d’Amèrica amb el president de 
la Generalitat entre el 12 i el 18 de gener de 2019 en concepte de 
manutenció
316-00017/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 29962 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00013/12.
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Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el cost del 
viatge dels professionals dels mitjans de comunicació públics que 
s’han desplaçat als Estats Units d’Amèrica amb el president de 
la Generalitat entre el 12 i el 18 de gener de 2019 en concepte de 
desplaçaments durant la visita
316-00018/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 29962 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00013/12.

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre la percepció de 
dietes pels professionals dels mitjans de comunicació públics que 
s’han desplaçat als Estats Units d’Amèrica amb el president de la 
Generalitat entre el 12 i el 18 de gener de 2019
316-00019/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 29962 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00013/12.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre el nombre d’aparicions de líders o representants del Partit 
Popular de Catalunya a TV3 durant el 2018
325-00021/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 29964 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament de Catalunya
Per donar compliment al que disposa l’article 192.1 del Reglament del Parlament 

de Catalunya sobre preguntes dels diputats als directius de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals.

En resposta a les preguntes a respondre per escrit amb números de tramitació de 
325-00021/12 a 325-00030/12, presentades pel diputat senyor Santi Rodríguez Ser-
ra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.

D’acord amb el que estableix l’article 163.6 del Reglament del Parlament de Ca-
talunya, es dona resposta agrupada a les preguntes esmentades, atès que totes elles 
fan referència a un mateix assumpte i, per consegüent, a informacions estretament 
relacionades, fet que és objectivament constatable.

Resposta
La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals no disposa dels sistemes pel 

procés de dades que permetin classificar i quantificar de forma sistematitzada i 
exacta la presència o intervenció en els seus mitjans de representants o líders de 
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qualsevol col·lectiu, ja siguin representants de partits polítics, de sindicats, d’asso-
ciacions de qualsevol mena o de moviments socials o culturals.

En aquest sentit, la CCMA, confia en les anàlisis que fa el Consell de l’Audio-
visual de Catalunya (CAC) i que es reflecteixen els Informes sobre l’observança del 
pluralisme a la televisió i a la ràdio per constatar que el nivell de pluralisme dels seus 
mitjans és l’adequat.

Sant Joan Despí, 15 de febrer del 2019
Núria Llorach i Boladeras

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre el nombre i la durada de les entrevistes fetes a l’alcaldessa i a 
regidors de l’Ajuntament de Barcelona a TV3 durant el 2018
325-00022/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 29964 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 325-00021/12.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre el nombre i la durada de les entrevistes fetes a l’alcaldessa i 
a regidors de l’Ajuntament de Barcelona durant el 2018 al programa 
Els matins de TV3
325-00023/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 29964 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 325-00021/12.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre el nombre i la durada de les entrevistes fetes a l’alcaldessa i 
a regidors de l’Ajuntament de Barcelona durant el 2018 al programa 
Tot es mou
325-00024/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 29964 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 325-00021/12.
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre 
els líders o representants de formacions polítiques que han participat en 
programes emesos per Televisió de Catalunya durant el 2018
325-00025/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 29964 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 325-00021/12.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre el nombre i la durada de les entrevistes fetes a l’alcaldessa i a 
regidors de l’Ajuntament de Barcelona a Catalunya Ràdio durant el 2018
325-00026/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 29964 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 325-00021/12.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per 
escrit sobre el nombre i la durada de les entrevistes realitzades a 
l’alcaldessa i a regidors de l’Ajuntament de Barcelona durant el 2018 
al programa El matí de Catalunya Ràdio
325-00027/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 29964 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 325-00021/12.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre els líders o representants de formacions polítiques que han 
participat en programes emesos per Catalunya Ràdio durant el 2018
325-00028/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 29964 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 325-00021/12.
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre el nombre d’aparicions de líders o representants del Partit 
Popular de Catalunya a Catalunya Ràdio durant el 2018
325-00029/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 29964 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 325-00021/12.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per 
escrit sobre el temps de paraula de l’alcaldessa i dels regidors de 
l’Ajuntament de Barcelona a TV3 i Catalunya Ràdio durant el 2018
325-00030/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 29964 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 325-00021/12.
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.25. Preguntes al Govern

2.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones inscrites en el panel en línia de l’empresa GFK per a la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
314-03553/12

CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a pregunta per escrit al Consell de Govern de la CCMA (316-
00027/12).
Sol·licitud: Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2019.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució 
estadística de les persones inscrites en el panel en línia de l’empresa 
GFK per a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
314-03554/12

CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a pregunta per escrit al Consell de Govern de la CCMA (316-
00028/12).
Sol·licitud: Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2019.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment de 
selecció i substitució de les persones inscrites en el panel en línia de 
l’empresa GFK per a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
314-03555/12

CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a pregunta per escrit al Consell de Govern de la CCMA (316-
00029/12).
Sol·licitud: Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2019.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones 
inscrites en el panel en línia de l’empresa GFK per a la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals que no han respost algun 
qüestionari
314-03556/12

CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a pregunta per escrit al Consell de Govern de la CCMA (316-
00030/12).
Sol·licitud: Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2019.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones 
inscrites en el panel en línia de l’empresa GFK per a la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals que han respost algun qüestionari
314-03557/12

CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a pregunta per escrit al Consell de Govern de la CCMA (316-
00031/12).
Sol·licitud: Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans.
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2019.
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3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
iniciatives per a assolir que la diada de Sant Jordi sigui declarada 
patrimoni cultural immaterial de la humanitat
311-00927/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 28178 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 18.02.2019

A la Mesa de la Comissió de Cultura
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

En relación a la propuesta de resolución 534/XI, aprobada el día 15 de marzo 
de 2017, por la cual se instaba al Parlament de Cataluña a conseguir el objetivo de 
declarar la fiesta de Sant Jordi como Patrimonio Cultural de la Humanidad en el 
marco de la UNESCO.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– ¿Se han llevado a cabo iniciativas al respecto por parte del Govern de la Gene-

ralitat para conseguir tal objetivo? ¿Se han realizado gestiones con el Gobierno de 
España para promocionar esta candidatura en el marco de la UNESCO?

Palacio del Parlamento, 1 de febrero de 2019 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
presentació d’una proposta relativa a la renovació dels membres del 
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
311-00932/12

ANUNCI: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA DIPUTADA 

DEL GP CS

Reg. 29038 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 18.02.2019

A la Mesa de la Comissió de Cultura
Héctor Amelló Montiu, diputado, Susana Beltrán García, diputada del Grup Par-

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

Como establece la Llei 6/2008, de 13 de maig, del Consell nacional de la Cultu-
ra i les Arts (CoNCA), el pleno está formado inicialmente por siete miembros. No 
obstante, en la actualidad está compuesto por seis miembros después de la dimisión 
de uno de sus miembros, de los cuales dos tenían que haberse renovado en su car-
go el día 21 de enero de 2019, y los otros cuatro tenían que haberse renovado hace 
dos años.

Conforme a dicha ley, a renovación de los miembros se realiza a través de una 
propuesta del Presidente de la Generalitat que debe ser aprobada por el Parlament. 
Sería recomendable que los criterios de elección de los miembros se basaran en cri-
terios de meritocracia y a través de la convocatoria de un concurso público.
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Interesa saber a y a su grupo parlamentario: 
– ¿Tiene la intención el Departament de Cultura de presentar una propuesta al 

Presidente de la Generalitat en relación a la renovación de los miembros que for-
man el Consell Nacional de la Cultura i les Arts (CoNCA)? ¿Qué criterios se van a 
tener en cuenta por parte del Departament de Cultura para la elección de los nuevos 
miembros que han de formar parte de esta propuesta?

Palacio del Parlamento, 24 de enero de 2019
Héctor Amelló Montiu, Susana Beltrán García, diputados GP Cs

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estudi «Efectes de 
la immersió lingüística sobre l’alumnat castellanoparlant a Catalunya» 
de Jorge Calero i Álvaro Choi
314-03931/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 29183 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlamento
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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

El pasado jueves 7 de febrero la Fundación Europea Sociedad y Educación pre-
sentaba el estudio «Efectos de la inmersión lingüística sobre el alumnado castella-
noparlante en Cataluña», realizado por el catedrático de Economía Jorge Calero y 
el profesor de Economía Álvaro Choi, ambos de la Universidad de Barcelona (UB). 
Se trata del primer trabajo académico realizado con micro-datos sobre la incidencia 
de la inmersión lingüística en los resultados escolares.

La investigación parte de datos basados en la evaluación PISA 2015 realizada en 
colegios de Cataluña, pruebas que se hicieron en catalán, aplicada a los alumnos de 
15 años, y que realizaron 1.769 alumnos de 52 centros. En concreto se centra en una 
muestra de 1.347 alumnos de 44 centros y se excluye el alumnado de los centros pri-
vados y los estudiantes que llegaron a España con 6 o más años. El informe utiliza 
técnicas bivariadas y regresiones logísticas para asegurar una comparación homogé-
nea de los resultados, controlando por sexo, tipo de centro y nivel socioeconómico.

El documento ofrece dos conclusiones demoledoras. La primera es que existe 
«un problema de equidad, que genera perdedores de la política de inmersión lin-
güística en Cataluña». La segunda es que «la tan reiterada identificación de la in-
mersión lingüística como una política de éxito tiene un componente relacionado con 
objetivos políticos, no técnicos».

Los datos del estudio identifican como perdedores a los alumnos castellano-ha-
blantes, que obtienen 10,85 puntos menos en ciencias y 10,30 puntos menos en lec-
tura que sus compañeros catalanoparlantes.

Cabe señalar que la enseñanza en castellano en Cataluña ha sido residual lo que 
ha provocado una marginación educativa a alumnos cuya lengua materna es el cas-
tellano y que ha sido reiteradamente denunciada por colectivos como la Asamblea 
por una escuela bilingüe en Cataluña (AEB) y distintos padres y madres que han 
tenido que acudir a los tribunales.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Tiene conocimiento o ha leído el Departamento de Educación el citado infor-

me? En caso de respuesta afirmativa, ¿qué opinión le merece? En caso de respuesta 
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negativa, ¿por qué motivo no se ha leído o no se tiene conocimiento del citado in-
forme? ¿Tiene el Departamento de Educación la voluntad de leerlo y en qué plazo 
de tiempo?

Palacio del Parlamento, 11 de febrero de 2019 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’equitat educativa 
de la política d’immersió lingüística
314-03932/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 29185 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlamento
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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

El pasado jueves 7 de febrero la Fundación Europea Sociedad y Educación pre-
sentaba el estudio «Efectos de la inmersión lingüística sobre el alumnado castellano-
parlante en Cataluña», realizado por el catedrático de Economía Jorge Calero y el 
profesor de Economía Álvaro Choi, ambos de la Universidad de Barcelona (UB). Se 
trata del primer trabajo académico realizado con micro-datos sobre la incidencia de 
la inmersión lingüística en los resultados escolares.

La investigación parte de datos basados en la evaluación PISA 2015 realizada en 
colegios de Cataluña, pruebas que se hicieron en catalán, aplicada a los alumnos de 
15 años, y que realizaron 1.769 alumnos de 52 centros. En concreto se centra en una 
muestra de 1.347 alumnos de 44 centros y se excluye el alumnado de los centros pri-
vados y los estudiantes que llegaron a España con 6 o más años. El informe utiliza 
técnicas bivariadas y regresiones logísticas para asegurar una comparación homogé-
nea de los resultados, controlando por sexo, tipo de centro y nivel socioeconómico.

El documento ofrece dos conclusiones demoledoras. La primera es que existe 
«un problema de equidad, que genera perdedores de la política de inmersión lin-
güística en Cataluña». La segunda es que «la tan reiterada identificación de la in-
mersión lingüística como una política de éxito tiene un componente relacionado con 
objetivos políticos, no técnicos».

Los datos del estudio identifican como perdedores a los alumnos castellano-ha-
blantes, que obtienen 10,85 puntos menos en ciencias y 10,30 puntos menos en lec-
tura que sus compañeros catalanoparlantes.

Cabe señalar que la enseñanza en castellano en Cataluña ha sido residual lo que 
ha provocado una marginación educativa a alumnos cuya lengua materna es el cas-
tellano y que ha sido reiteradamente denunciada por colectivos como la Asamblea 
por una escuela bilingüe en Cataluña (AEB) y distintos padres y madres que han 
tenido que acudir a los tribunales.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– Teniendo en cuenta los resultados del citado informe, ¿piensa el Departamento 

de Educación que la política de inmersión lingüística es una política de éxito que 
preserva la equidad educativa? ¿Se ha planteado el Departamento de Educación 
realizar algún análisis adicional longitudinal y extenso relativo a los efectos de la 
inmersión lingüística sobre la equidad educativa?

Palacio del Parlamento, 11 de febrero de 2019 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la protecció dels 
drets educatius dels infants castellanoparlants
314-03933/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 29187 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlamento
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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

El pasado jueves 7 de febrero la Fundación Europea Sociedad y Educación pre-
sentaba el estudio «Efectos de la inmersión lingüística sobre el alumnado castella-
noparlante en Cataluña», realizado por el catedrático de Economía Jorge Calero y 
el profesor de Economía Álvaro Choi, ambos de la Universidad de Barcelona (UB). 
Se trata del primer trabajo académico realizado con micro-datos sobre la incidencia 
de la inmersión lingüística en los resultados escolares.

La investigación parte de datos basados en la evaluación PISA 2015 realizada en 
colegios de Cataluña, pruebas que se hicieron en catalán, aplicada a los alumnos de 
15 años, y que realizaron 1.769 alumnos de 52 centros. En concreto se centra en una 
muestra de 1.347 alumnos de 44 centros y se excluye el alumnado de los centros pri-
vados y los estudiantes que llegaron a España con 6 o más años. El informe utiliza 
técnicas bivariadas y regresiones logísticas para asegurar una comparación homogé-
nea de los resultados, controlando por sexo, tipo de centro y nivel socioeconómico.

El documento ofrece dos conclusiones demoledoras. La primera es que existe 
«un problema de equidad, que genera perdedores de la política de inmersión lingüís-
tica en Cataluña». La segunda es que «la tan reiterada identificación de la inmersión 
lingüística como una política de éxito tiene un componente relacionado con objeti-
vos políticos, no técnicos».

Los datos del estudio identifican como perdedores a los alumnos castellano-ha-
blantes, que obtienen 10,85 puntos menos en ciencias y 10,30 puntos menos en lec-
tura que sus compañeros catalanoparlantes.

Cabe señalar que la enseñanza en castellano en Cataluña ha sido residual lo que 
ha provocado una marginación educativa a alumnos cuya lengua materna es el cas-
tellano y que ha sido reiteradamente denunciada por colectivos como la Asamblea 
por una escuela bilingüe en Cataluña (AEB) y distintos padres y madres que han 
tenido que acudir a los tribunales.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué medidas piensa tomar el Departamento para proteger los derechos edu-

cativos de los niños castellanohablantes que, teniendo en cuenta los resultados del 
citado informe, están viendo perjudicado su rendimiento académico?

Palacio del Parlamento, 11 de febrero de 2019 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de 
l’ajornament de les proves de competències bàsiques de quart d’ESO
314-03934/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 29191 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlamento
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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

El Departamento de Educación ha aplazado las pruebas de competencias básicas 
de 4º de la ESO previstas para el día 12 de febrero, trasladándose al día siguiente 
para no interferir en la huelga convocada por el Sindicat d’Estudiants (SE) y por el 
Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) coincidiendo con el juicio a los 
políticos catalanes que en la anterior legislatura intentaron liquidar la Constitución 
Española y el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cómo justifica el Departamento de Educación este aplazamiento? ¿Considera 

el Departamento de Educación pertinente favorecer una huelga que cuestiona el Es-
tado de Derecho de nuestro país?

Palacio del Parlamento, 11 de febrero de 2019 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment que 
pot tenir la convocatòria de vaga del Sindicat d’Estudiants i del 
Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans del 12 de febrer de 2019
314-03935/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 29193 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlamento
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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

El Departamento de Educación ha aplazado las pruebas de competencias básicas 
de 4º de la ESO previstas para el día 12 de febrero, trasladándose al día siguiente 
para no interferir en la huelga convocada por el Sindicat d’Estudiants (SE) y por el 
Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) coincidiendo con el juicio a los 
políticos catalanes que en la anterior legislatura intentaron liquidar la Constitución 
Española y el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Tiene el Departamento de Educación conocimiento del grado de seguimien-

to que podría tener la convocatoria de huelga realizada por estos dos sindicatos de 
estudiantes? ¿Tiene algún tipo de constancia del grado de convocatoria de estos sin-
dicatos?

Palacio del Parlamento, 11 de febrero de 2019 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’intent 
d’adoctrinament i de politització de les aules amb relació a la 
convocatòria de vaga del Sindicat d’Estudiants i del Sindicat 
d’Estudiants dels Països Catalans
314-03936/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 29195 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlamento
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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

El Departamento de Educación ha aplazado las pruebas de competencias básicas 
de 4º de la ESO previstas para el día 12 de febrero, trasladándose al día siguiente 
para no interferir en la huelga convocada por el Sindicat d’Estudiants (SE) y por el 
Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) coincidiendo con el juicio a los 
políticos catalanes que en la anterior legislatura intentaron liquidar la Constitución 
Española y el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Consideran que este tipo de acciones dan la razón a los que acusan al Depar-

tamento de Educación de intento de adoctrinamiento y de politización de las aulas? 
¿No considera el Departamento de Educación que debería velar por la neutralidad 
de los centros educativos como le ha indicado el Defensor del Pueblo?

Palacio del Parlamento, 11 de febrero de 2019 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per a reforçar les unitats de valoració forense integral
314-03937/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 29476 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Catalunya ha rebut 17 M€ per part del Govern de l’Estat per a la lluita contra la 
violència masclista dins dels fons previstos al Pacte d’Estat contra la Violència de 
Gènere. Aquests recursos econòmics han d’anar adreçats, entre d’altres, al reforç de 
les Unitats de Valoració Forense Integral.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures està portant a terme el Govern per reforçar les Unitats de Va-

loració Forense Integral a Catalunya?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos 
destinats a les unitats de valoració forense integral el 2017 i el 2018
314-03938/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 29477 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins recursos va destinar el Govern a les Unitats de Valoració Forense Inte-

gral els anys 2017 i 2018?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantia 
econòmica dels recursos del Pacte d’Estat contra la violència de 
gènere que es destina a les unitats de valoració forense integral
314-03939/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 29478 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Catalunya ha rebut 17 M€ per part del Govern de l’Estat per a la lluita contra la 
violència masclista dins dels fons previstos al Pacte d’Estat contra la Violència de Gè-
nere. Aquests recursos econòmics han d’anar adreçats, entre d’altres, al reforç de les 
Unitats de Valoració Forense Integral.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina quantia econòmica dels recursos que ha rebut Catalunya del fons del 

Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere s’està adreçant a les Unitats de Valora-
ció Forense Integral?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les unitats de 
valoració forense integral
314-03940/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 29479 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració fa el Govern de les Unitats de Valoració Forense Integral de 

Catalunya?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fusió dels 
diversos serveis d’acompanyament a les víctimes de violència 
masclista en un únic òrgan
314-03941/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 29480 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

La presidenta de l’Institut Català de les Dones, en la seva compareixença davant 
la Comissió d’Igualtat de les Persones celebrada el dia 5 de febrer de 2019, va infor-
mar que a Catalunya, a més de les Unitats de Valoració Forense Integral, existeix un 
servei d’acompanyament de les víctimes de violència masclista i que s’està treballant 
perquè aquestes dues unitats es fusionin en una única unitat.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En quin model està treballant el Govern per fusionar els serveis d’acompanya-

ment a les víctimes en un únic òrgan?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la procedència dels 
recursos econòmics destinats a l’Observatori Català de la Justícia en 
Violència Masclista
314-03942/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 29481 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– El Govern ha creat l’Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista. 

Els recursos econòmics destinats a aquest nou òrgan van a càrrec del pressupost de 
la Generalitat de Catalunya o a càrrec dels fons rebuts del Pacte d’Estat contra la 
Violència de Gènere?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb la 
Diputació de Barcelona del 2010 ençà
314-03943/12

FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC

Reg. 29568 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Po-

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin deute manté la Generalitat de Catalunya amb la Diputació Provincial de 

Barcelona des de l’any 2010 fins ençà? Desglossar per concepte i any, tot indicant les 
obligacions reconegudes, les obligacions no reconegudes i les derivades de convenis 
subscrits entre ambdues administracions.

Palau del Parlament, 10 de gener de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, diputat SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb la 
Diputació de Girona del 2010 ençà
314-03944/12

FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC

Reg. 29569 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Po-

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin deute manté la Generalitat de Catalunya amb la Diputació Provincial de 

Girona des de l’any 2010 fins ençà? Desglossar per concepte i any, tot indicant les 
obligacions reconegudes, les obligacions no reconegudes i les derivades de convenis 
subscrits entre ambdues administracions.

Palau del Parlament, 10 de gener de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb la 
Diputació de Lleida del 2010 ençà
314-03945/12

FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC

Reg. 29570 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Po-

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin deute manté la Generalitat de Catalunya amb la Diputació Provincial de 

Lleida des de l’any 2010 fins ençà? Desglossar per concepte i any, tot indicant les 
obligacions reconegudes, les obligacions no reconegudes i les derivades de convenis 
subscrits entre ambdues administracions.

Palau del Parlament, 10 de gener de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb la 
Diputació de Tarragona del 2010 ençà
314-03946/12

FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC

Reg. 29571 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Po-

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin deute manté la Generalitat de Catalunya amb la Diputació Provincial de 

Tarragona des de l’any 2010 fins ençà? Desglossar per concepte i any, tot indicant les 
obligacions reconegudes, les obligacions no reconegudes i les derivades de convenis 
subscrits entre ambdues administracions.

Palau del Parlament, 10 de gener de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb la 
Diputació de Barcelona en l’àmbit de les polítiques socials del 2010 
ençà
314-03947/12

FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC

Reg. 29572 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Po-

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin deute manté la Generalitat de Catalunya amb la Diputació Provincial de 

Barcelona des de l’any 2010 fins ençà pel que fa als pagaments en l’àmbit de les po-
lítiques socials? Desglossar per anys.

Palau del Parlament, 10 de gener de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb la 
Diputació de Girona en l’àmbit de les polítiques socials del 2010 ençà
314-03948/12

FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC

Reg. 29573 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Po-

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin deute manté la Generalitat de Catalunya amb la Diputació Provincial de 

Girona des de l’any 2010 fins ençà pel que fa als pagaments en l’àmbit de les políti-
ques socials? Desglossar per anys.

Palau del Parlament, 10 de gener de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, diputat SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb la 
Diputació de Lleida en l’àmbit de les polítiques socials del 2010 ençà
314-03949/12

FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC

Reg. 29574 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Po-

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin deute manté la Generalitat de Catalunya amb la Diputació Provincial de 

Lleida des de l’any 2010 fins ençà pel que fa als pagaments en l’àmbit de les políti-
ques socials? Desglossar per anys.

Palau del Parlament, 10 de gener de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb la 
Diputació de Tarragona en l’àmbit de les polítiques socials del 2010 
ençà
314-03950/12

FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC

Reg. 29575 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Po-

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin deute manté la Generalitat de Catalunya amb la Diputació Provincial de 

Tarragona des de l’any 2010 fins ençà pel que fa als pagaments en l’àmbit de les po-
lítiques socials? Desglossar per anys.

Palau del Parlament, 10 de gener de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb els 
ajuntaments del 2010 ençà
314-03951/12

FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC

Reg. 29576 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Po-

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin deute manté la Generalitat de Catalunya amb els ajuntaments catalans 

des de l’any 2010 fins ençà? Desglossar per municipi, concepte i any, tot indicant les 
obligacions reconegudes, les obligacions no reconegudes i les derivades de convenis 
subscrits entre ambdues administracions.

Palau del Parlament, 10 de gener de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb els 
ajuntaments per les despeses i inversions fetes en aplicació de la 
Llei de barris del 2010 ençà
314-03952/12

FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC

Reg. 29577 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Po-

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin deute manté la Generalitat de Catalunya amb els ajuntaments catalans 

des de l’any 2010 fins ençà pel que fa als pagaments de despeses i inversions realit-
zades en aplicació de la Llei de Barris? Desglossar per municipi i any.

Palau del Parlament, 10 de gener de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb els 
ajuntaments en l’àmbit de les polítiques socials del 2010 ençà
314-03953/12

FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC

Reg. 29578 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Po-

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin deute manté la Generalitat de Catalunya amb els ajuntaments catalans 

des de l’any 2010 fins ençà pel que fa als pagaments en l’àmbit de les polítiques so-
cials? Desglossar per municipi i any.

Palau del Parlament, 10 de gener de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, diputat SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb els 
ajuntaments per l’aplicació del Pla únic d’obres i serveis del 2010 
ençà
314-03954/12

FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC

Reg. 29579 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Po-

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin deute manté la Generalitat de Catalunya amb els ajuntaments catalans des 

de l’any 2010 fins ençà pel que fa als pagaments en aplicació del Pla Únic d’Obres i 
Serveis de Catalunya? Desglossar per municipi i any.

Palau del Parlament, 10 de gener de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb els 
ajuntaments per l’aplicació del Fons de cooperació local del 2010 
ençà
314-03955/12

FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC

Reg. 29580 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Po-

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin deute manté la Generalitat de Catalunya amb els ajuntaments catalans 

des de l’any 2010 fins ençà pel que fa als pagaments en aplicació del Fons de coope-
ració local? Desglossar per municipi i any.

Palau del Parlament, 10 de gener de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb els 
consell comarcals del 2010 ençà
314-03956/12

FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC

Reg. 29581 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant del Subgrup Parlamentari del Partit 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el deute de la Generalitat amb els consells comarcals des de l’any 2010 

fins ençà? Desglossar per consell comarcal, concepte i any, tot indicant les obliga-
cions reconegudes, les obligacions no reconegudes i les derivades de convenis subs-
crits entre ambdues administracions.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb els 
consell comarcals per les beques de menjador i el transport escolar 
del 2010 ençà
314-03957/12

FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC

Reg. 29582 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant del Subgrup Parlamentari del Partit 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin deute manté la Generalitat de Catalunya amb els consells comarcals des 

de l’any 2010 fins ençà per les beques menjador i el transport escolar? Desglossar 
per consell comarcal, concepte i any.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb els 
consell comarcals en l’àmbit de les polítiques socials del 2010 ençà
314-03958/12

FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC

Reg. 29583 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant del Subgrup Parlamentari del Partit 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin deute manté la Generalitat de Catalunya amb els consells comarcals des 

de l’any 2010 fins ençà pel que fa als pagaments en l’àmbit de les polítiques socials? 
Desglossar per consell comarcal, concepte i any.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb els 
consell comarcals per l’aplicació del Pla únic d’obres i serveis de 
Catalunya del 2010 ençà
314-03959/12

FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC

Reg. 29584 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant del Subgrup Parlamentari del Partit 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin deute manté la Generalitat de Catalunya amb els consells comarcals des 

de l’any 2010 fins ençà pel que fa als pagaments en aplicació del Pla Únic d’Obres i 
Serveis de Catalunya? Desglossar per consell comarcal i any.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb els 
consell comarcals per l’aplicació del Fons de cooperació local del 
2010 ençà
314-03960/12

FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC

Reg. 29585 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant del Subgrup Parlamentari del Partit 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin deute manté la Generalitat de Catalunya amb els consells comarcals des 

de l’any 2010 fins ençà pel que fa als pagaments en aplicació del Fons de cooperació 
local? Desglossar per consell comarcal i any.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC



BOPC 268
22 de febrer de 2019

3.25.15. Preguntes per escrit 73 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els agents dels 
Mossos d’Esquadra destinats a reforçar la vigilància de la Ciutat de 
la Justícia de l’Hospitalet de Llobregat arran dels actes vandàlics 
patits per algunes seus d’òrgans judicials
314-03961/12

FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC

Reg. 29586 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants agents del Cos dels Mossos d’Esquadra s’han destinat recentment per 

a reforçar la seguretat de la Ciutat de la Justícia de l’Hospitalet de Llobregat davant 
els atacs dels que ha estat objecte aquest equipament judicial protagonitzats pels au-
todenominats CDR?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Esperanza García González, diputada SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectius de 
vigilància privada destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de la 
Ciutat de la Justícia de l’Hospitalet de Llobregat arran dels actes 
vandàlics patits per algunes seus d’òrgans judicials
314-03962/12

FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC

Reg. 29587 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– S’ha reforçat la seguretat privada present a la Ciutat de la Justícia de l’Hospita-

let de Llobregat arrel dels atacs dels que ha estat objecte aquest equipament judicial 
protagonitzats pels autodenominats CDR? En cas afirmatiu, quin ha estat aquest 
reforç?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Esperanza García González, diputada SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els agents dels 
Mossos d’Esquadra destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de 
Girona arran dels actes vandàlics patits per algunes seus d’òrgans 
judicials
314-03963/12

FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC

Reg. 29588 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants agents del Cos dels Mossos d’Esquadra s’han destinat recentment per a 

reforçar la seguretat dels jutjats de Girona davant els atacs dels que ha estat objecte 
aquest equipament judicial protagonitzat pels autodenominats CDR?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Esperanza García González, diputada SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els agents dels 
Mossos d’Esquadra destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de 
Figueres arran dels actes vandàlics patits per algunes seus d’òrgans 
judicials
314-03964/12

FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC

Reg. 29589 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants agents del Cos dels Mossos d’Esquadra s’han destinat recentment per a 

reforçar la seguretat dels jutjats de Figueres davant els atacs dels que ha estat objecte 
aquest equipament judicial protagonitzat pels autodenominats CDR?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Esperanza García González, diputada SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els agents dels 
Mossos d’Esquadra destinats a reforçar la vigilància dels jutjats 
de Vic arran dels actes vandàlics patits per algunes seus d’òrgans 
judicials
314-03965/12

FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC

Reg. 29590 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants agents del Cos dels Mossos d’Esquadra s’han destinat recentment per 

a reforçar la seguretat dels jutjats de Vic davant els atacs dels que ha estat objecte 
aquest equipament judicial protagonitzat pels autodenominats CDR?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Esperanza García González, diputada SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els agents dels 
Mossos d’Esquadra destinats a reforçar la vigilància dels jutjats 
d’Olot arran dels actes vandàlics patits per algunes seus d’òrgans 
judicials
314-03966/12

FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC

Reg. 29591 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants agents del Cos dels Mossos d’Esquadra s’han destinat recentment per 

a reforçar la seguretat dels jutjats d’Olot davant els atacs dels que ha estat objecte 
aquest equipament judicial protagonitzat pels autodenominats CDR?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Esperanza García González, diputada SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els agents dels 
Mossos d’Esquadra destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de 
Vilafranca del Penedès arran dels actes vandàlics patits per algunes 
seus d’òrgans judicials
314-03967/12

FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC

Reg. 29592 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants agents del Cos dels Mossos d’Esquadra s’han destinat recentment per 

a reforçar la seguretat dels jutjats de Vilafranca del Penedès davant els atacs dels 
que ha estat objecte aquest equipament judicial protagonitzat pels autodenominats 
CDR?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Esperanza García González, diputada SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els agents dels 
Mossos d’Esquadra destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de 
Berga arran dels actes vandàlics patits per algunes seus d’òrgans 
judicials
314-03968/12

FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC

Reg. 29593 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants agents del Cos dels Mossos d’Esquadra s’han destinat recentment per 

a reforçar la seguretat dels jutjats de Berga davant els atacs dels que ha estat objecte 
aquest equipament judicial protagonitzat pels autodenominats CDR?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Esperanza García González, diputada SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els agents dels 
Mossos d’Esquadra destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de 
Manresa arran dels actes vandàlics patits per algunes seus d’òrgans 
judicials
314-03969/12

FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC

Reg. 29594 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants agents del Cos dels Mossos d’Esquadra s’han destinat recentment per a 

reforçar la seguretat dels jutjats de Manresa davant els atacs dels que ha estat objecte 
aquest equipament judicial protagonitzat pels autodenominats CDR?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Esperanza García González, diputada SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els agents dels 
Mossos d’Esquadra destinats a reforçar la vigilància dels jutjats 
d’Esplugues de Llobregat arran dels actes vandàlics patits per 
algunes seus d’òrgans judicials
314-03970/12

FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC

Reg. 29595 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants agents del Cos dels Mossos d’Esquadra s’han destinat recentment per a 

reforçar la seguretat dels jutjats d’Esplugues de Llobregat davant els atacs dels que 
ha estat objecte aquest equipament judicial protagonitzat pels autodenominats CDR?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Esperanza García González, diputada SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els agents dels 
Mossos d’Esquadra destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de 
Gavà arran dels actes vandàlics patits per algunes seus d’òrgans 
judicials
314-03971/12

FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC

Reg. 29596 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants agents del Cos dels Mossos d’Esquadra s’han destinat recentment per 

a reforçar la seguretat dels jutjats de Gavà davant els atacs dels que ha estat objecte 
aquest equipament judicial protagonitzat pels autodenominats CDR?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Esperanza García González, diputada SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els agents dels 
Mossos d’Esquadra destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de 
Martorell arran dels actes vandàlics patits per algunes seus d’òrgans 
judicials
314-03972/12

FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC

Reg. 29597 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants agents del Cos dels Mossos d’Esquadra s’han destinat recentment per 

a reforçar la seguretat dels jutjats de Martorell davant els atacs dels que ha estat ob-
jecte aquest equipament judicial protagonitzat pels autodenominats CDR?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Esperanza García González, diputada SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els agents dels 
Mossos d’Esquadra destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de 
Solsona arran dels actes vandàlics patits per algunes seus d’òrgans 
judicials
314-03973/12

FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC

Reg. 29598 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants agents del Cos dels Mossos d’Esquadra s’han destinat recentment per a 

reforçar la seguretat dels jutjats de Solsona davant els atacs dels que ha estat objecte 
aquest equipament judicial protagonitzat pels autodenominats CDR?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Esperanza García González, diputada SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els agents dels 
Mossos d’Esquadra destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de 
Mataró arran dels actes vandàlics patits per algunes seus d’òrgans 
judicials
314-03974/12

FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC

Reg. 29599 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants agents del Cos dels Mossos d’Esquadra s’han destinat recentment per a 

reforçar la seguretat dels jutjats de Mataró davant els atacs dels que ha estat objecte 
aquest equipament judicial protagonitzat pels autodenominats CDR?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Esperanza García González, diputada SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els agents dels 
Mossos d’Esquadra destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de 
Tortosa arran dels actes vandàlics patits per algunes seus d’òrgans 
judicials
314-03975/12

FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC

Reg. 29600 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants agents del Cos dels Mossos d’Esquadra s’han destinat recentment per a 

reforçar la seguretat dels jutjats de Tortosa davant els atacs dels que ha estat objecte 
aquest equipament judicial protagonitzat pels autodenominats CDR?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Esperanza García González, diputada SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els agents dels 
Mossos d’Esquadra destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de 
Rubí arran dels actes vandàlics patits per algunes seus d’òrgans 
judicials
314-03976/12

FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC

Reg. 29601 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants agents del Cos dels Mossos d’Esquadra s’han destinat recentment per 

a reforçar la seguretat dels jutjats de Rubí davant els atacs dels que ha estat objecte 
aquest equipament judicial protagonitzat pels autodenominats CDR?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Esperanza García González, diputada SP PPC



BOPC 268
22 de febrer de 2019

3.25.15. Preguntes per escrit 81 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els agents dels 
Mossos d’Esquadra destinats a reforçar la vigilància dels jutjats 
de Santa Coloma de Farners arran dels actes vandàlics patits per 
algunes seus d’òrgans judicials
314-03977/12

FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC

Reg. 29602 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants agents del Cos dels Mossos d’Esquadra s’han destinat recentment per 

a reforçar la seguretat dels jutjats de Santa Coloma de Farners davant els atacs dels 
que ha estat objecte aquest equipament judicial protagonitzat pels autodenominats 
CDR?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Esperanza García González, diputada SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els agents dels 
Mossos d’Esquadra destinats a reforçar la vigilància dels jutjats 
de Granollers arran dels actes vandàlics patits per algunes seus 
d’òrgans judicials
314-03978/12

FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC

Reg. 29603 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants agents del Cos dels Mossos d’Esquadra s’han destinat recentment per a 

reforçar la seguretat dels jutjats de Granollers davant els atacs dels que ha estat ob-
jecte aquest equipament judicial protagonitzat pels autodenominats CDR?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Esperanza García González, diputada SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els agents dels 
Mossos d’Esquadra destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de 
Ripoll arran dels actes vandàlics patits per algunes seus d’òrgans 
judicials
314-03979/12

FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC

Reg. 29604 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants agents del Cos dels Mossos d’Esquadra s’han destinat recentment per a 

reforçar la seguretat dels jutjats de Ripoll davant els atacs dels que ha estat objecte 
aquest equipament judicial protagonitzat pels autodenominats CDR?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Esperanza García González, diputada SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els agents dels 
Mossos d’Esquadra destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de 
Cervera arran dels actes vandàlics patits per algunes seus d’òrgans 
judicials
314-03980/12

FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC

Reg. 29605 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants agents del Cos dels Mossos d’Esquadra s’han destinat recentment per a 

reforçar la seguretat dels jutjats de Cervera davant els atacs dels que ha estat objecte 
aquest equipament judicial protagonitzat pels autodenominats CDR?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Esperanza García González, diputada SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els agents dels 
Mossos d’Esquadra destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de 
Mollet del Vallès arran dels actes vandàlics patits per algunes seus 
d’òrgans judicials
314-03981/12

FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC

Reg. 29606 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants agents del Cos dels Mossos d’Esquadra s’han destinat recentment per a 

reforçar la seguretat dels jutjats de Mollet davant els atacs dels que ha estat objecte 
aquest equipament judicial protagonitzat pels autodenominats CDR?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Esperanza García González, diputada SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els agents dels 
Mossos d’Esquadra destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de 
Cerdanyola del Vallès arran dels actes vandàlics patits per algunes 
seus d’òrgans judicials
314-03982/12

FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC

Reg. 29607 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants agents del Cos dels Mossos d’Esquadra s’han destinat recentment per 

a reforçar la seguretat dels jutjats de Cerdanyola del Vallès davant els atacs dels que 
ha estat objecte aquest equipament judicial protagonitzat pels autodenominats CDR?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Esperanza García González, diputada SP PPC



BOPC 268
22 de febrer de 2019

3.25.15. Preguntes per escrit 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els agents dels 
Mossos d’Esquadra destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de 
Sant Feliu de Guíxols arran dels actes vandàlics patits per algunes 
seus d’òrgans judicials
314-03983/12

FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC

Reg. 29608 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants agents del Cos dels Mossos d’Esquadra s’han destinat recentment per a 

reforçar la seguretat dels jutjats de Sant Feliu de Guíxols davant els atacs dels que ha 
estat objecte aquest equipament judicial protagonitzat pels autodenominats CDR?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Esperanza García González, diputada SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els agents dels 
Mossos d’Esquadra destinats a reforçar la vigilància dels jutjats 
de Tarragona arran dels actes vandàlics patits per algunes seus 
d’òrgans judicials
314-03984/12

FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC

Reg. 29609 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants agents del Cos dels Mossos d’Esquadra s’han destinat recentment per a 

reforçar la seguretat dels jutjats de Tarragona davant els atacs dels que ha estat ob-
jecte aquest equipament judicial protagonitzat pels autodenominats CDR?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Esperanza García González, diputada SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els agents dels 
Mossos d’Esquadra destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de 
Valls arran dels actes vandàlics patits per algunes seus d’òrgans 
judicials
314-03985/12

FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC

Reg. 29610 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants agents del Cos dels Mossos d’Esquadra s’han destinat recentment per 

a reforçar la seguretat dels jutjats de Valls davant els atacs dels que ha estat objecte 
aquest equipament judicial protagonitzat pels autodenominats CDR?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Esperanza García González, diputada SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectius de 
vigilància privada destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de 
Girona arran dels actes vandàlics patits per algunes seus d’òrgans 
judicials
314-03986/12

FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC

Reg. 29611 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– S’ha reforçat la seguretat privada present als jutjats de Girona arrel dels atacs 

dels que ha estat objecte aquest equipament judicial protagonitzats pels autodeno-
minats CDR? En cas afirmatiu, quin ha estat aquest reforç?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Esperanza García González, diputada SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectius de 
vigilància privada destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de 
Figueres arran dels actes vandàlics patits per algunes seus d’òrgans 
judicials
314-03987/12

FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC

Reg. 29612 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– S’ha reforçat la seguretat privada present als jutjats de Figueres arrel dels atacs 

dels que ha estat objecte aquest equipament judicial protagonitzats pels autodeno-
minats CDR? En cas afirmatiu, quin ha estat aquest reforç?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Esperanza García González, diputada SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectius de 
vigilància privada destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de Vic 
arran dels actes vandàlics patits per algunes seus d’òrgans judicials
314-03988/12

FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC

Reg. 29613 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– S’ha reforçat la seguretat privada present als jutjats de Vic arrel dels atacs dels 

que ha estat objecte aquest equipament judicial protagonitzats pels autodenominats 
CDR? En cas afirmatiu, quin ha estat aquest reforç?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Esperanza García González, diputada SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectius de 
vigilància privada destinats a reforçar la vigilància dels jutjats d’Olot 
arran dels actes vandàlics patits per algunes seus d’òrgans judicials
314-03989/12

FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC

Reg. 29614 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– S’ha reforçat la seguretat privada present als jutjats d’Olot arrel dels atacs dels 

que ha estat objecte aquest equipament judicial protagonitzats pels autodenominats 
CDR? En cas afirmatiu, quin ha estat aquest reforç?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Esperanza García González, diputada SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectius de 
vigilància privada destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de 
Vilafranca del Penedès arran dels actes vandàlics patits per algunes 
seus d’òrgans judicials
314-03990/12

FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC

Reg. 29615 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– S’ha reforçat la seguretat privada present als jutjats de Vilafranca del Penedès 

arrel dels atacs dels que ha estat objecte aquest equipament judicial protagonitzats 
pels autodenominats CDR? En cas afirmatiu, quin ha estat aquest reforç?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Esperanza García González, diputada SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectius de 
vigilància privada destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de 
Berga arran dels actes vandàlics patits per algunes seus d’òrgans 
judicials
314-03991/12

FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC

Reg. 29616 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– S’ha reforçat la seguretat privada present als jutjats de Berga arrel dels atacs 

dels que ha estat objecte aquest equipament judicial protagonitzats pels autodeno-
minats CDR? En cas afirmatiu, quin ha estat aquest reforç?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Esperanza García González, diputada SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectius de 
vigilància privada destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de 
Manresa arran dels actes vandàlics patits per algunes seus d’òrgans 
judicials
314-03992/12

FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC

Reg. 29617 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– S’ha reforçat la seguretat privada present als jutjats de Manresa arrel dels atacs 

dels que ha estat objecte aquest equipament judicial protagonitzats pels autodeno-
minats CDR? En cas afirmatiu, quin ha estat aquest reforç?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Esperanza García González, diputada SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectius de 
vigilància privada destinats a reforçar la vigilància dels jutjats 
d’Esplugues de Llobregat arran dels actes vandàlics patits per 
algunes seus d’òrgans judicials
314-03993/12

FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC

Reg. 29618 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– S’ha reforçat la seguretat privada present als jutjats d’Esplugues de Llobregat 

arrel dels atacs dels que ha estat objecte aquest equipament judicial protagonitzats 
pels autodenominats CDR? En cas afirmatiu, quin ha estat aquest reforç?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Esperanza García González, diputada SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectius de 
vigilància privada destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de 
Gavà arran dels actes vandàlics patits per algunes seus d’òrgans 
judicials
314-03994/12

FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC

Reg. 29619 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– S’ha reforçat la seguretat privada present als jutjats de Gavà arrel dels atacs 

dels que ha estat objecte aquest equipament judicial protagonitzats pels autodeno-
minats CDR? En cas afirmatiu, quin ha estat aquest reforç?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Esperanza García González, diputada SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectius de 
vigilància privada destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de 
Martorell arran dels actes vandàlics patits per algunes seus d’òrgans 
judicials
314-03995/12

FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC

Reg. 29620 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– S’ha reforçat la seguretat privada present als jutjats de Martorell arrel dels 

atacs dels que ha estat objecte aquest equipament judicial protagonitzats pels auto-
denominats CDR? En cas afirmatiu, quin ha estat aquest reforç?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Esperanza García González, diputada SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectius de 
vigilància privada destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de 
Solsona arran dels actes vandàlics patits per algunes seus d’òrgans 
judicials
314-03996/12

FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC

Reg. 29621 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– S’ha reforçat la seguretat privada present als jutjats de Solsona arrel dels atacs 

dels que ha estat objecte aquest equipament judicial protagonitzats pels autodeno-
minats CDR? En cas afirmatiu, quin ha estat aquest reforç?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Esperanza García González, diputada SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectius de 
vigilància privada destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de 
Mataró arran dels actes vandàlics patits per algunes seus d’òrgans 
judicials
314-03997/12

FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC

Reg. 29622 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– S’ha reforçat la seguretat privada present als jutjats de Mataró arrel dels atacs 

dels que ha estat objecte aquest equipament judicial protagonitzats pels autodeno-
minats CDR? En cas afirmatiu, quin ha estat aquest reforç?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Esperanza García González, diputada SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectius de 
vigilància privada destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de 
Tortosa arran dels actes vandàlics patits per algunes seus d’òrgans 
judicials
314-03998/12

FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC

Reg. 29623 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– S’ha reforçat la seguretat privada present als jutjats de Tortosa arrel dels atacs 

dels que ha estat objecte aquest equipament judicial protagonitzats pels autodeno-
minats CDR? En cas afirmatiu, quin ha estat aquest reforç?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Esperanza García González, diputada SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectius de 
vigilància privada destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de 
Rubí arran dels actes vandàlics patits per algunes seus d’òrgans 
judicials
314-03999/12

FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC

Reg. 29624 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– S’ha reforçat la seguretat privada present als jutjats de Rubí arrel dels atacs dels 

que ha estat objecte aquest equipament judicial protagonitzats pels autodenominats 
CDR? En cas afirmatiu, quin ha estat aquest reforç?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Esperanza García González, diputada SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectius de 
vigilància privada destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de 
Santa Coloma de Farners arran dels actes vandàlics patits per 
algunes seus d’òrgans judicials
314-04000/12

FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC

Reg. 29625 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– S’ha reforçat la seguretat privada present als jutjats de Santa Coloma de Far-

ners arrel dels atacs dels que ha estat objecte aquest equipament judicial protagonit-
zats pels autodenominats CDR? En cas afirmatiu, quin ha estat aquest reforç?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Esperanza García González, diputada SP PPC



BOPC 268
22 de febrer de 2019

3.25.15. Preguntes per escrit 93 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectius de 
vigilància privada destinats a reforçar la vigilància dels jutjats 
de Granollers arran dels actes vandàlics patits per algunes seus 
d’òrgans judicials
314-04001/12

FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC

Reg. 29626 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– S’ha reforçat la seguretat privada present als jutjats de Granollers arrel dels 

atacs dels que ha estat objecte aquest equipament judicial protagonitzats pels auto-
denominats CDR? En cas afirmatiu, quin ha estat aquest reforç?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Esperanza García González, diputada SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectius de 
vigilància privada destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de 
Ripoll arran dels actes vandàlics patits per algunes seus d’òrgans 
judicials
314-04002/12

FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC

Reg. 29627 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– S’ha reforçat la seguretat privada present als jutjats de Ripoll arrel dels atacs 

dels que ha estat objecte aquest equipament judicial protagonitzats pels autodeno-
minats CDR? En cas afirmatiu, quin ha estat aquest reforç?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Esperanza García González, diputada SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectius de 
vigilància privada destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de 
Cervera arran dels actes vandàlics patits per algunes seus d’òrgans 
judicials
314-04003/12

FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC

Reg. 29628 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– S’ha reforçat la seguretat privada present als jutjats de Cervera arrel dels atacs 

dels que ha estat objecte aquest equipament judicial protagonitzats pels autodeno-
minats CDR? En cas afirmatiu, quin ha estat aquest reforç?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Esperanza García González, diputada SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectius de 
vigilància privada destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de 
Mollet del Vallès arran dels actes vandàlics patits per algunes seus 
d’òrgans judicials
314-04004/12

FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC

Reg. 29629 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– S’ha reforçat la seguretat privada present als jutjats de Mollet arrel dels atacs 

dels que ha estat objecte aquest equipament judicial protagonitzats pels autodeno-
minats CDR? En cas afirmatiu, quin ha estat aquest reforç?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Esperanza García González, diputada SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectius de 
vigilància privada destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de 
Cerdanyola del Vallès arran dels actes vandàlics patits per algunes 
seus d’òrgans judicials
314-04005/12

FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC

Reg. 29630 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– S’ha reforçat la seguretat privada present als jutjats de Cerdanyola del Vallès 

arrel dels atacs dels que ha estat objecte aquest equipament judicial protagonitzats 
pels autodenominats CDR? En cas afirmatiu, quin ha estat aquest reforç?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Esperanza García González, diputada SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectius de 
vigilància privada destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de 
Sant Feliu de Guíxols arran dels actes vandàlics patits per algunes 
seus d’òrgans judicials
314-04006/12

FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC

Reg. 29631 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– S’ha reforçat la seguretat privada present als jutjats de Sant Feliu de Guíxols 

arrel dels atacs dels que ha estat objecte aquest equipament judicial protagonitzats 
pels autodenominats CDR? En cas afirmatiu, quin ha estat aquest reforç?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Esperanza García González, diputada SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectius de 
vigilància privada destinats a reforçar la vigilància dels jutjats 
de Tarragona arran dels actes vandàlics patits per algunes seus 
d’òrgans judicials
314-04007/12

FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC

Reg. 29632 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– S’ha reforçat la seguretat privada present als jutjats de Tarragona arrel dels 

atacs dels que ha estat objecte aquest equipament judicial protagonitzats pels auto-
denominats CDR? En cas afirmatiu, quin ha estat aquest reforç?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Esperanza García González, diputada SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectius de 
vigilància privada destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de 
Valls arran dels actes vandàlics patits per algunes seus d’òrgans 
judicials
314-04008/12

FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC

Reg. 29633 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– S’ha reforçat la seguretat privada present als jutjats de Valls arrel dels atacs 

dels que ha estat objecte aquest equipament judicial protagonitzats pels autodeno-
minats CDR? En cas afirmatiu, quin ha estat aquest reforç?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Esperanza García González, diputada SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el personal assignat 
a l’Oficina per a la Defensa dels Drets Civils i Polítics
314-04009/12

FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC

Reg. 29634 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el personal assignat a l’Oficina per a la Defensa dels Drets Civils i 

Polítics del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda? Identificar 
les funcions assignades a cadascuna de les persones així com la relació laboral amb 
l’administració de la Generalitat.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Esperanza García González, diputada SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les denúncies 
rebudes per l’Oficina per a la Defensa dels Drets Civils i Polítics
314-04010/12

FORMULACIÓ: ESPERANZA GARCÍA GONZÁLEZ, DEL SP PPC

Reg. 29635 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Esperanza García González, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes denúncies ha rebut l’Oficina per a la Defensa dels Drets Civils i Po-

lítics des de la seva creació per una possible vulneració dels drets civils i polítics?
– Quantes de les denúncies rebudes per l’Oficina per a la Defensa dels Drets Ci-

vils i Polítics han estat incoades?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Esperanza García González, diputada SP PPC

Fascicle tercer
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
dies que el president de la Generalitat ha estat a Madrid arran del 
procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04011/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 29638 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants dies s’ha desplaçat el president de la Generalitat a Madrid amb motiu 

de la vista oral del procediment judicial que es substancia davant el Tribunal Su-
prem que enjudicia el referèndum il·legal de l’1 d’octubre de 2017?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda del 
president de la Generalitat durant la seva estada a Madrid arran del 
procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04012/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 29639 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

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

ment a Madrid amb motiu de la vista oral del procediment judicial que es substancia 
davant el Tribunal Suprem que enjudicia el referèndum il·legal de l’1 d’octubre de 
2017? Desglossar l’agenda per dies.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acompanyants del 
president de la Generalitat durant la seva estada a Madrid arran del 
procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04013/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 29640 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

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

ralitat, han acompanyat al president de la Generalitat durant el seu viatge a Madrid 
amb motiu de la vista oral del procediment judicial que es substancia davant el Tri-
bunal Suprem que enjudicia el referèndum il·legal de l’1 d’octubre de 2017?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els periodistes  
que han acompanyat el president de la Generalitat durant la seva 
estada a Madrid arran del procediment judicial pel referèndum  
de l’1 d’octubre de 2017
314-04014/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 29641 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

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

ge a Madrid amb motiu de la vista oral del procediment judicial que es substancia 
davant el Tribunal Suprem que enjudicia el referèndum il·legal de l’1 d’octubre de 
2017? En cas afirmatiu, quants periodistes l’han acompanyat, a quins mitjans treba-
llen i qui ha assumit el cost del viatge dels periodistes? En el cas que la Generalitat 
hagi assumit el cost del viatge, quin ha estat el cost total del desplaçament dels pe-
riodistes? Desglossar per conceptes.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del 
president de la Generalitat i els seus acompanyants a Madrid arran 
del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017 en 
concepte de desplaçaments
314-04015/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 29642 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el cost total del viatge del president de la Generalitat, i dels seus 

acompanyants, durant el seu viatge a Madrid amb motiu de la vista oral del proce-
diment judicial que es substancia davant el Tribunal Suprem que enjudicia el refe-
rèndum il·legal de l’1 d’octubre de 2017, en concepte de desplaçament (vols)? Indicar 
les característiques del viatge.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del 
president de la Generalitat i els seus acompanyants a Madrid arran 
del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017 en 
concepte de pernoctació
314-04016/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 29643 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el cost total del viatge del president de la Generalitat, i dels seus 

acompanyants, durant el seu viatge a Madrid amb motiu de la vista oral del proce-
diment judicial que es substancia davant el Tribunal Suprem que enjudicia el refe-
rèndum il·legal de l’1 d’octubre de 2017, en concepte de pernoctació, en el cas que 
hagi hagut? Indicar les característiques dels establiments hotelers en els que s’han 
allotjat.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del 
president de la Generalitat i els seus acompanyants a Madrid arran 
del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017 en 
concepte de manutenció
314-04017/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 29644 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el cost total del viatge del president de la Generalitat, i dels seus 

acompanyants, durant el seu viatge a Madrid amb motiu de la vista oral del procedi-
ment judicial que es substancia davant el Tribunal Suprem que enjudicia el referèn-
dum il·legal de l’1 d’octubre de 2017, en concepte de manutenció?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del 
president de la Generalitat i els seus acompanyants a Madrid arran 
del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017 en 
concepte de transport per als desplaçaments
314-04018/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 29645 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el cost total del viatge del president de la Generalitat, i dels seus 

acompanyants, durant el seu viatge a Madrid amb motiu de la vista oral del procedi-
ment judicial que es substancia davant el Tribunal Suprem que enjudicia el referèn-
dum il·legal de l’1 d’octubre de 2017, en concepte de transport per als desplaçaments 
durant la visita? Indicar les característiques del viatge.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
dies que el vicepresident de la Generalitat i conseller d’Economia 
i Hisenda ha estat a Madrid arran del procediment judicial pel 
referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04019/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 29646 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants dies s’ha desplaçat el vicepresident de la Generalitat i conseller d’Eco-

nomia i Hisenda a Madrid amb motiu de la vista oral del procediment judicial que es 
substancia davant el Tribunal Suprem que enjudicia el referèndum il·legal de l’1 d’oc-
tubre de 2017?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda del 
vicepresident de la Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda 
durant la seva estada a Madrid arran del procediment judicial pel 
referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04020/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 29647 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina ha estat l’agenda del vicepresident de la Generalitat i conseller d’Econo-

mia i Hisenda durant el seu desplaçament a Madrid amb motiu de la vista oral del 
procediment judicial que es substancia davant el Tribunal Suprem que enjudicia el 
referèndum il·legal de l’1 d’octubre de 2017? Desglossar l’agenda per dies.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acompanyants 
del vicepresident de la Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda 
durant la seva estada a Madrid arran del procediment judicial als pel 
referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04021/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 29648 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

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

ralitat, han acompanyat al vicepresident de la Generalitat i conseller d’Economia i 
Hisenda durant el seu viatge a Madrid amb motiu de la vista oral del procediment 
judicial que es substancia davant el Tribunal Suprem que enjudicia el referèndum 
il·legal de l’1 d’octubre de 2017?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els periodistes 
que han acompanyat el vicepresident de la Generalitat i conseller 
d’Economia i Hisenda durant la seva estada a Madrid arran del 
procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04022/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 29649 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Han acompanyat periodistes al vicepresident de la Generalitat i conseller 

d’Economia i Hisenda durant el seu viatge a Madrid amb motiu de la vista oral del 
procediment judicial que es substancia davant el Tribunal Suprem que enjudicia el 
referèndum il·legal de l’1 d’octubre de 2017? En cas afirmatiu, quants periodistes 
l’han acompanyat, a quins mitjans treballen i qui ha assumit el cost del viatge dels 
periodistes? En el cas que la Generalitat hagi assumit el cost del viatge, quin ha estat 
el cost total del desplaçament dels periodistes? Desglossar per conceptes.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge 
del vicepresident de la Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda 
i els seus acompanyants a Madrid arran del procediment judicial pel 
referèndum de l’1 d’octubre de 2017 en concepte de desplaçaments
314-04023/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 29650 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el cost total del viatge del vicepresident de la Generalitat i con-

seller d’Economia i Hisenda, i dels seus acompanyants, durant el seu viatge a Ma-
drid amb motiu de la vista oral del procediment judicial que es substancia davant 
el Tribunal Suprem que enjudicia el referèndum il·legal de l’1 d’octubre de 2017, en 
concepte de desplaçament (vols)? Indicar les característiques del viatge.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge 
del vicepresident de la Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda 
i els seus acompanyants a Madrid arran del procediment judicial pel 
referèndum de l’1 d’octubre de 2017 en concepte de pernoctació
314-04024/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 29651 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el cost total del viatge del vicepresident de la Generalitat i con-

seller d’Economia i Hisenda, i dels seus acompanyants, durant el seu viatge a Ma-
drid amb motiu de la vista oral del procediment judicial que es substancia davant 
el Tribunal Suprem que enjudicia el referèndum il·legal de l’1 d’octubre de 2017, en 
concepte de pernoctació, en el cas que hagi hagut? Indicar les característiques dels 
establiments hotelers en els que s’han allotjat.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge 
del vicepresident de la Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda 
i els seus acompanyants a Madrid arran del procediment judicial pel 
referèndum de l’1 d’octubre de 2017 en concepte de manutenció
314-04025/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 29652 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el cost total del viatge del vicepresident de la Generalitat i con-

seller d’Economia i Hisenda, i dels seus acompanyants, durant el seu viatge a Ma-
drid amb motiu de la vista oral del procediment judicial que es substancia davant 
el Tribunal Suprem que enjudicia el referèndum il·legal de l’1 d’octubre de 2017, en 
concepte de manutenció?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge 
del vicepresident de la Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda 
i els seus acompanyants a Madrid arran del procediment judicial pel 
referèndum de l’1 d’octubre de 2017 en concepte de transport per als 
desplaçaments
314-04026/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 29653 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el cost total del viatge del vicepresident de la Generalitat i con-

seller d’Economia i Hisenda, i dels seus acompanyants, durant el seu viatge a Ma-
drid amb motiu de la vista oral del procediment judicial que es substancia davant 
el Tribunal Suprem que enjudicia el referèndum il·legal de l’1 d’octubre de 2017, en 
concepte de transport per als desplaçaments durant la visita? Indicar les caracterís-
tiques del viatge.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dies 
que la consellera de Justícia ha estat a Madrid arran del procediment 
judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04027/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 29654 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants dies s’ha desplaçat la consellera de Justícia a Madrid amb motiu de la 

vista oral del procediment judicial que es substancia davant el Tribunal Suprem que 
enjudicia el referèndum il·legal de l’1 d’octubre de 2017?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda de la 
consellera de Justícia durant la seva estada a Madrid arran del 
procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04028/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 29655 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina ha estat l’agenda de la consellera de Justícia durant el seu desplaçament 

a Madrid amb motiu de la vista oral del procediment judicial que es substancia 
davant el Tribunal Suprem que enjudicia el referèndum il·legal de l’1 d’octubre de 
2017? Desglossar l’agenda per dies.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acompanyants 
de la consellera de Justícia durant la seva estada a Madrid arran del 
procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04029/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 29656 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

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

litat, han acompanyat a la consellera de Justícia durant el seu viatge a Madrid amb 
motiu de la vista oral del procediment judicial que es substancia davant el Tribunal 
Suprem que enjudicia el referèndum il·legal de l’1 d’octubre de 2017?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els periodistes que 
han acompanyat la consellera de Justícia durant la seva estada a 
Madrid arran del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre 
de 2017
314-04030/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 29657 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Han acompanyat periodistes a la consellera de Justícia durant el seu viatge a 

Madrid amb motiu de la vista oral del procediment judicial que es substancia davant 
el Tribunal Suprem que enjudicia el referèndum il·legal de l’1 d’octubre de 2017? En 
cas afirmatiu, quants periodistes l’han acompanyat, a quins mitjans treballen i qui 
ha assumit el cost del viatge dels periodistes? En el cas que la Generalitat hagi as-
sumit el cost del viatge, quin ha estat el cost total del desplaçament dels periodistes? 
Desglossar per conceptes.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge 
de la consellera de Justícia i els seus acompanyants a Madrid arran 
del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017 en 
concepte de desplaçaments
314-04031/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 29658 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el cost total del viatge de la consellera de Justícia, i dels seus 

acompanyants, durant el seu viatge a Madrid amb motiu de la vista oral del proce-
diment judicial que es substancia davant el Tribunal Suprem que enjudicia el refe-
rèndum il·legal de l’1 d’octubre de 2017, en concepte de desplaçament (vols)? Indicar 
les característiques del viatge.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge 
de la consellera de Justícia i els seus acompanyants a Madrid arran 
del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017 en 
concepte de pernoctació
314-04032/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 29659 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el cost total del viatge de la consellera de Justícia, i dels seus 

acompanyants, durant el seu viatge a Madrid amb motiu de la vista oral del proce-
diment judicial que es substancia davant el Tribunal Suprem que enjudicia el refe-
rèndum il·legal de l’1 d’octubre de 2017, en concepte de pernoctació, en el cas que 
hagi hagut? Indicar les característiques dels establiments hotelers en els que s’han 
allotjat.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge 
de la consellera de Justícia i els seus acompanyants a Madrid arran 
del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017 en 
concepte de manutenció
314-04033/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 29660 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el cost total del viatge de la consellera de Justícia, i dels seus 

acompanyants, durant el seu viatge a Madrid amb motiu de la vista oral del procedi-
ment judicial que es substancia davant el Tribunal Suprem que enjudicia el referèn-
dum il·legal de l’1 d’octubre de 2017, en concepte de manutenció?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge 
de la consellera de Justícia i els seus acompanyants a Madrid arran 
del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017 en 
concepte de transport per als desplaçaments
314-04034/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 29661 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el cost total del viatge de la consellera de Justícia, i dels seus 

acompanyants, durant el seu viatge a Madrid amb motiu de la vista oral del procedi-
ment judicial que es substancia davant el Tribunal Suprem que enjudicia el referèn-
dum il·legal de l’1 d’octubre de 2017, en concepte de transport per als desplaçaments 
durant la visita? Indicar les característiques del viatge.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dies 
que el conseller de Territori i Sostenibilitat ha estat a Madrid arran 
del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04035/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 29662 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants dies s’ha desplaçat el conseller de Territori i Sostenibilitat a Madrid 

amb motiu de la vista oral del procediment judicial que es substancia davant el Tri-
bunal Suprem que enjudicia el referèndum il·legal de l’1 d’octubre de 2017?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda del 
conseller de Territori i Sostenibilitat durant la seva estada a Madrid 
arran del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04036/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 29663 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina ha estat l’agenda del conseller de Territori i Sostenibilitat durant el seu 

desplaçament a Madrid amb motiu de la vista oral del procediment judicial que es 
substancia davant el Tribunal Suprem que enjudicia el referèndum il·legal de l’1 d’oc-
tubre de 2017? Desglossar l’agenda per dies.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acompanyants 
del conseller de Territori i Sostenibilitat durant la seva estada a 
Madrid arran del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre 
de 2017
314-04037/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 29664 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

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

litat, han acompanyat al conseller de Territori i Sostenibilitat durant el seu viatge a 
Madrid amb motiu de la vista oral del procediment judicial que es substancia davant 
el Tribunal Suprem que enjudicia el referèndum il·legal de l’1 d’octubre de 2017?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els periodistes que 
han acompanyat el conseller de Territori i Sostenibilitat durant la 
seva estada a Madrid arran del procediment judicial pel referèndum 
de l’1 d’octubre de 2017
314-04038/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 29665 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Han acompanyat periodistes al conseller de Territori i Sostenibilitat durant el 

seu viatge a Madrid amb motiu de la vista oral del procediment judicial que es subs-
tancia davant el Tribunal Suprem que enjudicia el referèndum il·legal de l’1 d’octubre 
de 2017? En cas afirmatiu, quants periodistes l’han acompanyat, a quins mitjans tre-
ballen i qui ha assumit el cost del viatge dels periodistes? En el cas que la Genera-
litat hagi assumit el cost del viatge, quin ha estat el cost total del desplaçament dels 
periodistes? Desglossar per conceptes.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge 
del conseller de Territori i Sostenibilitat i els seus acompanyants a 
Madrid arran del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre 
de 2017 en concepte de desplaçaments
314-04039/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 29666 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el cost total del viatge del conseller de Territori i Sostenibilitat, 

i dels seus acompanyants, durant el seu viatge a Madrid amb motiu de la vista oral 
del procediment judicial que es substancia davant el Tribunal Suprem que enjudicia 
el referèndum il·legal de l’1 d’octubre de 2017, en concepte de desplaçament (vols)? 
Indicar les característiques del viatge.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge 
del conseller de Territori i Sostenibilitat i els seus acompanyants a 
Madrid arran del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre 
de 2017 en concepte de pernoctació
314-04040/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 29667 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el cost total del viatge del conseller de Territori i Sostenibilitat, 

i dels seus acompanyants, durant el seu viatge a Madrid amb motiu de la vista oral 
del procediment judicial que es substancia davant el Tribunal Suprem que enjudi-
cia el referèndum il·legal de l’1 d’octubre de 2017, en concepte de pernoctació, en el 
cas que hagi hagut? Indicar les característiques dels establiments hotelers en els que 
s’han allotjat.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge 
del conseller de Territori i Sostenibilitat i els seus acompanyants a 
Madrid arran del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre 
de 2017 en concepte de manutenció
314-04041/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 29668 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el cost total del viatge del conseller de Territori i Sostenibilitat, 

i dels seus acompanyants, durant el seu viatge a Madrid amb motiu de la vista oral 
del procediment judicial que es substancia davant el Tribunal Suprem que enjudicia 
el referèndum il·legal de l’1 d’octubre de 2017, en concepte de manutenció?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge 
del conseller de Territori i Sostenibilitat i els seus acompanyants a 
Madrid arran del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre 
de 2017 en concepte de transport per als desplaçaments
314-04042/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 29669 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el cost total del viatge del conseller de Territori i Sostenibilitat, 

i dels seus acompanyants, durant el seu viatge a Madrid amb motiu de la vista oral 
del procediment judicial que es substancia davant el Tribunal Suprem que enjudicia 
el referèndum il·legal de l’1 d’octubre de 2017, en concepte de transport per als des-
plaçaments durant la visita? Indicar les característiques del viatge.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dies 
que la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha 
estat a Madrid arran del procediment judicial pel referèndum de l’1 
d’octubre de 2017
314-04043/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 29720 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants dies s’ha desplaçat la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Ali-

mentació a Madrid amb motiu de la vista oral del procediment judicial que es subs-
tancia davant el Tribunal Suprem que enjudicia el referèndum il·legal de l’1 d’octubre 
de 2017?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda de la 
consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació durant la 
seva estada a Madrid arran del procediment judicial pel referèndum 
de l’1 d’octubre de 2017
314-04044/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 29721 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina ha estat l’agenda de la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Ali-

mentació durant el seu desplaçament a Madrid amb motiu de la vista oral del pro-
cediment judicial que es substancia davant el Tribunal Suprem que enjudicia el refe-
rèndum il·legal de l’1 d’octubre de 2017? Desglossar l’agenda per dies.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acompanyants 
de la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
durant la seva estada a Madrid arran del procediment judicial pel 
referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04045/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 29722 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

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

litat, han acompanyat a la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
durant el seu viatge a Madrid amb motiu de la vista oral del procediment judicial 
que es substancia davant el Tribunal Suprem que enjudicia el referèndum il·legal de 
l’1 d’octubre de 2017?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els periodistes 
que han acompanyat la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
i Alimentació durant la seva estada a Madrid arran del procediment 
judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04046/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 29723 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Han acompanyat periodistes a la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 

i Alimentació durant el seu viatge a Madrid amb motiu de la vista oral del proce-
diment judicial que es substancia davant el Tribunal Suprem que enjudicia el refe-
rèndum il·legal de l’1 d’octubre de 2017? En cas afirmatiu, quants periodistes l’han 
acompanyat, a quins mitjans treballen i qui ha assumit el cost del viatge dels perio-
distes? En el cas que la Generalitat hagi assumit el cost del viatge, quin ha estat el 
cost total del desplaçament dels periodistes? Desglossar per conceptes.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge 
de la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i els 
seus acompanyants a Madrid arran del procediment judicial pel 
referèndum de l’1 d’octubre de 2017 en concepte de desplaçaments
314-04047/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 29724 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el cost total del viatge de la consellera d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca i Alimentació, i dels seus acompanyants, durant el seu viatge a Madrid amb 
motiu de la vista oral del procediment judicial que es substancia davant el Tribunal 
Suprem que enjudicia el referèndum il·legal de l’1 d’octubre de 2017, en concepte de 
desplaçament (vols)? Indicar les característiques del viatge.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge 
de la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i els 
seus acompanyants a Madrid arran del procediment judicial pel 
referèndum de l’1 d’octubre de 2017 en concepte de pernoctació
314-04048/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 29725 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el cost total del viatge de la consellera d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca i Alimentació, i dels seus acompanyants, durant el seu viatge a Madrid amb 
motiu de la vista oral del procediment judicial que es substancia davant el Tribunal 
Suprem que enjudicia el referèndum il·legal de l’1 d’octubre de 2017, en concepte de 
pernoctació, en el cas que hagi hagut? Indicar les característiques dels establiments 
hotelers en els que s’han allotjat.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge 
de la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i els 
seus acompanyants a Madrid arran del procediment judicial pel 
referèndum de l’1 d’octubre de 2017 en concepte de manutenció
314-04049/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 29726 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el cost total del viatge de la consellera d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca i Alimentació, i dels seus acompanyants, durant el seu viatge a Madrid amb 
motiu de la vista oral del procediment judicial que es substancia davant el Tribunal 
Suprem que enjudicia el referèndum il·legal de l’1 d’octubre de 2017, en concepte de 
manutenció?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge 
de la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i els 
seus acompanyants a Madrid arran del procediment judicial pel 
referèndum de l’1 d’octubre de 2017 en concepte de transport per als 
desplaçaments durant l’estada
314-04050/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 29727 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el cost total del viatge de la consellera d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca i Alimentació, i dels seus acompanyants, durant el seu viatge a Madrid amb 
motiu de la vista oral del procediment judicial que es substancia davant el Tribunal 
Suprem que enjudicia el referèndum il·legal de l’1 d’octubre de 2017, en concepte 
de transport per als desplaçaments durant la visita? Indicar les característiques del 
viatge.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dies 
que la consellera de Salut ha estat a Madrid arran del procediment 
judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04051/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 29728 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants dies s’ha desplaçat la consellera de Salut a Madrid amb motiu de la 

vista oral del procediment judicial que es substancia davant el Tribunal Suprem que 
enjudicia el referèndum il·legal de l’1 d’octubre de 2017?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda de 
la consellera de Salut durant la seva estada a Madrid arran del 
procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04052/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 29729 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina ha estat l’agenda de la consellera de Salut durant el seu desplaçament a 

Madrid amb motiu de la vista oral del procediment judicial que es substancia davant 
el Tribunal Suprem que enjudicia el referèndum il·legal de l’1 d’octubre de 2017? 
Desglossar l’agenda per dies.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acompanyants 
de la consellera de Salut durant la seva estada a Madrid arran del 
procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04053/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 29730 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

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

ralitat, han acompanyat a la consellera de Salut durant el seu viatge a Madrid amb 
motiu de la vista oral del procediment judicial que es substancia davant el Tribunal 
Suprem que enjudicia el referèndum il·legal de l’1 d’octubre de 2017?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els periodistes 
que han acompanyat la consellera de Salut durant la seva estada a 
Madrid arran del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre 
de 2017
314-04054/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 29731 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Han acompanyat periodistes a la consellera de Salut durant el seu viatge a Ma-

drid amb motiu de la vista oral del procediment judicial que es substancia davant el 
Tribunal Suprem que enjudicia el referèndum il·legal de l’1 d’octubre de 2017? En 
cas afirmatiu, quants periodistes l’han acompanyat, a quins mitjans treballen i qui 
ha assumit el cost del viatge dels periodistes? En el cas que la Generalitat hagi as-
sumit el cost del viatge, quin ha estat el cost total del desplaçament dels periodistes? 
Desglossar per conceptes.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge 
de la consellera de Salut i els seus acompanyants a Madrid arran 
del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017 en 
concepte de desplaçaments
314-04055/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 29732 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el cost total del viatge de la consellera de Salut, i dels seus acom-

panyants, durant el seu viatge a Madrid amb motiu de la vista oral del procediment 
judicial que es substancia davant el Tribunal Suprem que enjudicia el referèndum 
il·legal de l’1 d’octubre de 2017, en concepte de desplaçament (vols)? Indicar les ca-
racterístiques del viatge.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge 
de la consellera de Salut i els seus acompanyants a Madrid arran 
del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017 en 
concepte de pernoctació
314-04056/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 29733 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el cost total del viatge de la consellera de Salut, i dels seus acom-

panyants, durant el seu viatge a Madrid amb motiu de la vista oral del procediment 
judicial que es substancia davant el Tribunal Suprem que enjudicia el referèndum 
il·legal de l’1 d’octubre de 2017, en concepte de pernoctació, en el cas que hagi ha-
gut? Indicar les característiques dels establiments hotelers en els que s’han allotjat.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge 
de la consellera de Salut i els seus acompanyants a Madrid arran 
del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017 en 
concepte de manutenció
314-04057/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 29734 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el cost total del viatge de la consellera de Salut, i dels seus acom-

panyants, durant el seu viatge a Madrid amb motiu de la vista oral del procediment 
judicial que es substancia davant el Tribunal Suprem que enjudicia el referèndum 
il·legal de l’1 d’octubre de 2017, en concepte de manutenció?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge 
de la consellera de Salut i els seus acompanyants a Madrid arran 
del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017 en 
concepte de transport per als desplaçaments durant l’estada
314-04058/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 29735 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el cost total del viatge de la consellera de Salut, i dels seus acom-

panyants, durant el seu viatge a Madrid amb motiu de la vista oral del procediment 
judicial que es substancia davant el Tribunal Suprem que enjudicia el referèndum il-
legal de l’1 d’octubre de 2017, en concepte de transport per als desplaçaments durant 
la visita? Indicar les característiques del viatge.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’objectiu del 
viatge del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència a França entre el 12 i el 14 de febrer de 2019
314-04059/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 29736 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat l’objectiu del viatge del conseller d’Acció Exterior, Relacions Ins-

titucionals i Transparència a França els dies 12 a 14 de febrer de 2019?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda del 
conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
durant el seu viatge a França entre el 12 i el 14 de febrer de 2019
314-04060/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 29737 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina ha estat l’agenda del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals 

i Transparència durant el seu viatge a França els dies 12 a 14 de febrer de 2019?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els temes tractats 
en reunions del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals 
i Transparència durant el seu viatge a França entre el 12 i el 14 de 
febrer de 2019
314-04061/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 29738 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins temes i/o assumptes s’han tractat en les diversos reunions mantingudes 

pel conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència durant el seu 
viatge a França els dies 12 a 14 de febrer de 2019?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acompanyants 
del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
durant el seu viatge a França entre el 12 i el 14 de febrer de 2019
314-04062/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 29739 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

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

litat, han acompanyat al conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència durant el seu viatge a França els dies 12 a 14 de febrer de 2019? Indicar els 
càrrecs dels acompanyants i els motius, en cada cas, que han justificat el seu despla-
çament en el viatge.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els periodistes que 
han acompanyat el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals 
i Transparència durant el seu viatge a França entre el 12 i el 14 de 
febrer de 2019
314-04063/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 29740 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Han acompanyat periodistes al conseller d’Acció Exterior, Relacions Institu-

cionals i Transparència durant el seu viatge a França els dies 12 a 14 de febrer de 
2019? En cas afirmatiu, quants periodistes l’han acompanyat, a quins mitjans treba-
llen i qui ha assumit el cost del viatge dels periodistes? En el cas que la Generalitat 



BOPC 268
22 de febrer de 2019

3.25.15. Preguntes per escrit 124

hagi assumit el cost del viatge, quin ha estat el cost total del desplaçament dels pe-
riodistes? Desglossar per conceptes.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del 
conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència i 
els seus acompanyants a Madrid durant el seu viatge a França entre 
el 12 i el 14 de febrer de 2019 en concepte de desplaçaments
314-04064/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 29741 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el cost total del viatge del conseller d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència i dels seus acompanyants a França els dies 12 a 14 de 
febrer de 2019 en concepte de desplaçament (vols)? Indicar les característiques del 
viatge.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del 
conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència i 
els seus acompanyants a Madrid durant el seu viatge a França entre 
el 12 i el 14 de febrer de 2019 en concepte de pernoctació
314-04065/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 29742 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el cost total del viatge del conseller d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència i dels seus acompanyants a França els dies 12 a 14 de 
febrer de 2019 en concepte de pernoctació, en el cas que hagi hagut? Indicar les ca-
racterístiques dels establiments hotelers en els que s’han allotjat.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del 
conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència i 
els seus acompanyants a Madrid durant el seu viatge a França entre 
el 12 i el 14 de febrer de 2019 en concepte de manutenció
314-04066/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 29743 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el cost total del viatge del conseller d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència i dels seus acompanyants a França els dies 12 a 14 de 
febrer de 2019 en concepte de manutenció?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del 
conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
i els seus acompanyants a Madrid durant el seu viatge a França 
entre el 12 i el 14 de febrer de 2019 en concepte de transport per als 
desplaçaments durant l’estada
314-04067/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 29744 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el cost total del viatge del conseller d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència i dels seus acompanyants a França els dies 12 a 14 de 
febrer de 2019 en concepte de transport per als desplaçaments durant la visita? Indi-
car les característiques del viatge.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les instruccions 
del Servei Català de la Salut per a garantir l’aplicació del Decret llei 
5/2018, sobre l’increment retributiu per al 2018 i el règim de millores 
de la prestació econòmica d’incapacitat temporal aplicable al 
personal del sector públic, a determinades entitats públiques
314-04068/12

FORMULACIÓ: MARÍA DEL CAMINO FERNÁNDEZ RIOL, DEL GP CS

Reg. 29746 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlamento
María del Camino Fernández Riol, diputada del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta 
escrita.

El Decreto Ley 5/2018, de 16 de octubre, sobre el incremento retributivo para 
2018 y el régimen de mejoras de la prestación económica de incapacidad temporal 
aplicable al personal del sector público, establece los porcentajes de incremento re-
tributivo con efectos de 1 de enero de 2018, y determina, en la Disposición adicio-
nal 14, que este incremento incluye también al personal «que presta servicios en las 
entidades del sector público con régimen de autonomía de gestión».

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué instrucciones ha dado el Servei Català de la Salut para garantizar la apli-

cación íntegra del Decreto Ley 5/2018, sobre el incremento retributivo para 2018 y 
el régimen de mejoras de la prestación económica de incapacidad temporal aplicable 
al personal del sector público, a las siguientes entidades del sector público?

• Gestió de Serveis Sanitaris (Lleida)
• Gestió i Prestació de Serveis de Salut (Tarragona)
• Institut d’Assistència Sanitària (Girona)
• Institut Català de la Salut (ICS)
• Institut Català d’Oncologia (ICO)
• Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI)
• Banc de Sang i Teixits (BSTC)
• Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV)

Palacio del Parlamento, 12 de febrero de 2019 
María del Camino Fernández Riol, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca de 
calefacció al CAP Blanes 2
314-04069/12

FORMULACIÓ: MARÍA DEL CAMINO FERNÁNDEZ RIOL, DEL GP CS

Reg. 29914 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlamento
María del Camino Fernández Riol, diputada del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta 
escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación a la falta de calefacción que está sufriendo el Centro de Atención 

Primaria Blanes 2: 
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– ¿Cuál es el motivo por el cual el CAP Blanes 2 se encuentra sin calefacción?
– ¿Cuál es el motivo por el que después de más de un mes y medio no haya ha-

bido solución alguna?
– ¿Qué medios de calefacción se han utilizado durante este tiempo para aclima-

tar las consultas y el centro?
– ¿En cuánto tiempo está previsto que se dé una solución a este problema?
– ¿Qué medidas se van a tomar para que, en un caso parecido, el centro no vuel-

va a quedarse sin la climatización adecuada?

Palacio del Parlamento, 12 de febrero de 2019 
María del Camino Fernández Riol, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la partida 
pressupostària per a difondre, protegir i garantir la llengua de signes 
catalana als centres educatius en el curs 2017-2018
314-04070/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 29938 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin és l’import de la partida pressupostària de què va disposar el Govern per 

difondre, protegir i garantir la llengua de signes catalana durant el curs 2017-2018?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2019
Esther Niubó Cidoncha, Raúl Moreno Montaña, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la 
partida pressupostària per a garantir la llengua de signes catalana 
als centres educatius en el curs 2018-2019
314-04071/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 29939 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
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– Quin és l’import de la partida pressupostària que destina el Govern per el curs 
escolar actual per garantir la llengua de signes catalana als centres educatius entre 
l’alumnat que la sol·licita?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2019
Esther Niubó Cidoncha, Raúl Moreno Montaña, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import previst per 
a garantir la llengua de signes catalana als centres educatius en el 
curs 2019-2020
314-04072/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 29940 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin és l’import previst per garantir la llengua de signes catalana als centres 

educatius entre l’alumnat que la sol·licita de cara al proper curs 2019-2020?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2019
Esther Niubó Cidoncha, Raúl Moreno Montaña, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses que 
han traslladat la seu a fora des del setembre del 2017 ençà
314-04073/12

FORMULACIÓ: JOSÉ MARÍA CANO NAVARRO, DEL GP CS

Reg. 29991 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlamento
José María Cano Navarro, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En relación a las empresas que han cambiado su sede desde el mes de septiembre 

de 2017 hasta la actualidad: 
– ¿Cuántas empresas han cambiado su sede de Cataluña a otras comunidades 

autónomas?
– ¿Cuántos trabajadores tienen contratados las empresas que han cambiado de 

sede?
– ¿Qué centros de trabajo tienen en Cataluña estas empresas?
– ¿Qué centros de trabajo tienen en el resto de España estas empresas?
– ¿Qué volumen de negocio representan las empresas?
– ¿Cuántos trabajadores de estas empresas han cambiado su centro de trabajo a 

otras comunidades autónomas?
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– ¿Con cuántas de estas empresas y con qué representantes se ha reunido el Go-
vern para revertir esta situación de cambio de domicilio social?

– ¿Cuántas de estas empresas han vuelto a Cataluña?
– ¿Qué plan de retorno de empresas han puesto en marcha?
– ¿Qué estudios e informes ha realizado el Govern de la Generalitat sobre los 

efectos económicos, fiscales y sociales de la salida de empresas de Cataluña?

Palacio del Parlamento, 12 de febrero de 2019 
José María Cano Navarro, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la confirmació de 
les dades de l’informe de Red Elèctrica de España amb relació al 
consum d’electricitat el 2018
314-04074/12

FORMULACIÓ: MARTÍ PACHAMÉ BARRERA, DEL GP CS

Reg. 29992 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

En relació a l’informe de Red Eléctrica de España (REE) sobre el consum d’elec-
tricitat l’any 2018, que afirma que la demanda a Catalunya va baixar un 1% respec-
te l’any 2017, mentre que a la resta d’Espanya va tenir un increment mig del 0,4%.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– La Conselleria pot confirmar les dades publicades a l’informe del gestor Red 

Eléctrica de España sobre el consum d’electricitat de l’any 2018?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2019
Martí Pachamé Barrera, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la demanda 
d’energia elèctrica en el període 2008-2018
314-04075/12

FORMULACIÓ: MARTÍ PACHAMÉ BARRERA, DEL GP CS

Reg. 29993 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

En relació a l’informe de Red Eléctrica de España (REE) sobre el consum d’elec-
tricitat l’any 2018, que afirma que la demanda a Catalunya va baixar un 1% respec-
te l’any 2017, mentre que a la resta d’Espanya va tenir un increment mig del 0,4%.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina ha estat la demanda d’energia elèctrica a Catalunya des de 2008 fins a 

2018, ambdós inclosos? Es demana la informació desglossada per anys.

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2019
Martí Pachamé Barrera, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de la 
demanda d’energia elèctrica distribuïda territorialment
314-04076/12

FORMULACIÓ: MARTÍ PACHAMÉ BARRERA, DEL GP CS

Reg. 29994 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

En relació a l’informe de Red Eléctrica de España (REE) sobre el consum d’elec-
tricitat l’any 2018, que afirma que la demanda a Catalunya va baixar un 1% respec-
te l’any 2017, mentre que a la resta d’Espanya va tenir un increment mig del 0,4%.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina ha estat l’evolució d’aquesta demanda d’energia elèctrica distribuïda ter-

ritorialment? Es demana la informació fent especial menció a Barcelona i la seva 
àrea metropolitana i Tarragona i la seva corresponent àrea d’influència econòmica.

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2019
Martí Pachamé Barrera, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes del 
descens en la demanda d’electricitat
314-04077/12

FORMULACIÓ: MARTÍ PACHAMÉ BARRERA, DEL GP CS

Reg. 29995 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

En relació a l’informe de Red Eléctrica de España (REE) sobre el consum d’elec-
tricitat l’any 2018, que afirma que la demanda a Catalunya va baixar un 1% respec-
te l’any 2017, mentre que a la resta d’Espanya va tenir un increment mig del 0,4%.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– En el cas de confirmar les dades de l’informe, quines són les causes que la Con-

selleria atribueix a aquest descens en la demanda d’electricitat?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2019
Martí Pachamé Barrera, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades de 
producció industrial en el període 2008-2018
314-04078/12

FORMULACIÓ: MARTÍ PACHAMÉ BARRERA, DEL GP CS

Reg. 29996 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

En relació a l’informe de Red Eléctrica de España (REE) sobre el consum d’elec-
tricitat l’any 2018, que afirma que la demanda a Catalunya va baixar un 1% respec-
te l’any 2017, mentre que a la resta d’Espanya va tenir un increment mig del 0,4%.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines són les dades de producció industrial a Catalunya en el període 2008-

2018? Es demana la informació desglossada per anys.

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2019
Martí Pachamé Barrera, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del 
nombre d’empreses del sector industrial en el període 2008-2018
314-04079/12

FORMULACIÓ: MARTÍ PACHAMÉ BARRERA, DEL GP CS

Reg. 29997 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

En relació a l’informe de Red Eléctrica de España (REE) sobre el consum d’elec-
tricitat l’any 2018, que afirma que la demanda a Catalunya va baixar un 1% respec-
te l’any 2017, mentre que a la resta d’Espanya va tenir un increment mig del 0,4%.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina ha estat l’evolució quantitativa del numero d’empreses a Catalunya del 

sector industrial al període 2008-2018? Es demana la informació desglossada per 
anys.

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2019
Martí Pachamé Barrera, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de 
l’ocupació a les empreses del sector industrial en el període 2008-2018
314-04080/12

FORMULACIÓ: MARTÍ PACHAMÉ BARRERA, DEL GP CS

Reg. 29998 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

En relació a l’informe de Red Eléctrica de España (REE) sobre el consum d’elec-
tricitat l’any 2018, que afirma que la demanda a Catalunya va baixar un 1% respec-
te l’any 2017, mentre que a la resta d’Espanya va tenir un increment mig del 0,4%.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina ha estat l’evolució de l’ocupació a les empreses del sector industrial a 

Catalunya al període 2008-2018? Es demana la informació desglossada per anys.

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2019
Martí Pachamé Barrera, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’empreses 
que han declarat concurs de creditors en el període 2008-2018
314-04081/12

FORMULACIÓ: MARTÍ PACHAMÉ BARRERA, DEL GP CS

Reg. 29999 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quantes empreses han declarat concurs de creditors a Catalunya entre els anys 

2008 i 2018, ambdós inclosos? Es demana la informació desglossada per cada any.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Martí Pachamé Barrera, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el volum de facturació 
de les empreses que han declarat concurs de creditors en el període 
2008-2018
314-04082/12

FORMULACIÓ: MARTÍ PACHAMÉ BARRERA, DEL GP CS

Reg. 30000 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Quin volum de facturació representen les empreses que han declarat concurs 
de creditors a Catalunya entre els anys 2008 i 2018, ambdós inclosos? Es demana la 
informació desglossada per cada any.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Martí Pachamé Barrera, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la pèrdua de llocs 
de treball derivats dels concursos de creditors declarats en el 
període 2008-2018
314-04083/12

FORMULACIÓ: MARTÍ PACHAMÉ BARRERA, DEL GP CS

Reg. 30001 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina ha estat la pèrdua de llocs de treball relacionats amb els concursos de 

creditors que s’han declarat a Catalunya entre els anys 2008 i 2018, ambdós inclo-
sos? Es demana la informació desglossada per cada any.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Martí Pachamé Barrera, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes de la 
declaració dels concursos de creditors del període 2008-20108
314-04084/12

FORMULACIÓ: MARTÍ PACHAMÉ BARRERA, DEL GP CS

Reg. 30002 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines han sigut les causes més freqüents per les quals s’han declarat concur-

sos de creditors a Catalunya en el període 2008-2018?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Martí Pachamé Barrera, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la classificació per 
sectors de les empreses que han declarat el concurs de creditors en 
el període 2008-2018
314-04085/12

FORMULACIÓ: MARTÍ PACHAMÉ BARRERA, DEL GP CS

Reg. 30003 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la classificació per sectors de les empreses que han declarat concurs 

de creditors en el període 2008-2018?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Martí Pachamé Barrera, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre  
de dies que el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies  
ha estat a Madrid arran del procediment judicial pel referèndum  
de l’1 d’octubre de 2017
314-04086/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 30004 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants dies s’ha desplaçat el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies a 

Madrid amb motiu de la vista oral del procediment judicial que es substancia davant 
el Tribunal Suprem que enjudicia el referèndum il·legal de l’1 d’octubre de 2017?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda del 
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies durant la seva estada a 
Madrid arran del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre 
de 2017
314-04087/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 30005 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina ha estat l’agenda del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies du-

rant el seu desplaçament a Madrid amb motiu de la vista oral del procediment judi-
cial que es substancia davant el Tribunal Suprem que enjudicia el referèndum il·legal 
de l’1 d’octubre de 2017? Desglossar l’agenda per dies.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acompanyants del 
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies durant la seva estada a 
Madrid arran del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre 
de 2017
314-04088/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 30006 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

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

litat, han acompanyat al conseller de Treball, Afers Socials i Famílies durant el seu 
viatge a Madrid amb motiu de la vista oral del procediment judicial que es substan-
cia davant el Tribunal Suprem que enjudicia el referèndum il·legal de l’1 d’octubre 
de 2017?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els periodistes 
que han acompanyat el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies 
durant la seva estada a Madrid arran del procediment judicial pel 
referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04089/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 30007 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Han acompanyat periodistes al conseller de Treball, Afers Socials i Famílies 

durant el seu viatge a Madrid amb motiu de la vista oral del procediment judicial 
que es substancia davant el Tribunal Suprem que enjudicia el referèndum il·legal 
de l’1 d’octubre de 2017? En cas afirmatiu, quants periodistes l’han acompanyat, a 
quins mitjans treballen i qui ha assumit el cost del viatge dels periodistes? En el cas 
que la Generalitat hagi assumit el cost del viatge, quin ha estat el cost total del des-
plaçament dels periodistes? Desglossar per conceptes.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del 
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies i els seus acompanyants a 
Madrid arran del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre 
de 2017 en concepte de desplaçaments
314-04090/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 30008 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el cost total del viatge del conseller de Treball, Afers Socials i 

Famílies, i dels seus acompanyants, durant el seu viatge a Madrid amb motiu de la 
vista oral del procediment judicial que es substancia davant el Tribunal Suprem que 
enjudicia el referèndum il·legal de l’1 d’octubre de 2017, en concepte de desplaça-
ment (vols)? Indicar les característiques del viatge.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del 
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies i els seus acompanyants a 
Madrid arran del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre 
de 2017 en concepte de pernoctació
314-04091/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 30009 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el cost total del viatge del conseller de Treball, Afers Socials i 

Famílies, i dels seus acompanyants, durant el seu viatge a Madrid amb motiu de la 
vista oral del procediment judicial que es substancia davant el Tribunal Suprem que 
enjudicia el referèndum il·legal de l’1 d’octubre de 2017, en concepte de pernoctació, 
en el cas que hagi hagut? Indicar les característiques dels establiments hotelers en 
els que s’han allotjat.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del 
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies i els seus acompanyants a 
Madrid arran del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre 
de 2017 en concepte de manutenció
314-04092/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 30010 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el cost total del viatge del conseller de Treball, Afers Socials i 

Famílies, i dels seus acompanyants, durant el seu viatge a Madrid amb motiu de la 
vista oral del procediment judicial que es substancia davant el Tribunal Suprem que 
enjudicia el referèndum il·legal de l’1 d’octubre de 2017, en concepte de manutenció?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del 
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies i els seus acompanyants 
a Madrid arran del procediment judicial pel referèndum de l’1 
d’octubre de 2017 en concepte de transport per als desplaçaments 
durant l’estada
314-04093/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 30011 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el cost total del viatge del conseller de Treball, Afers Socials i 

Famílies, i dels seus acompanyants, durant el seu viatge a Madrid amb motiu de la 
vista oral del procediment judicial que es substancia davant el Tribunal Suprem que 
enjudicia el referèndum il·legal de l’1 d’octubre de 2017, en concepte de transport per 
als desplaçaments durant la visita? Indicar les característiques del viatge.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
dies que la consellera de Presidència ha estat a Madrid arran del 
procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04094/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 30012 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants dies s’ha desplaçat la consellera de la Presidència a Madrid amb motiu 

de la vista oral del procediment judicial que es substancia davant el Tribunal Su-
prem que enjudicia el referèndum il·legal de l’1 d’octubre de 2017?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda de la 
consellera de Presidència durant la seva estada a Madrid arran del 
procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04095/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 30013 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina ha estat l’agenda de la consellera de la Presidència durant el seu despla-

çament a Madrid amb motiu de la vista oral del procediment judicial que es subs-
tancia davant el Tribunal Suprem que enjudicia el referèndum il·legal de l’1 d’octubre 
de 2017? Desglossar l’agenda per dies.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acompanyants de 
la consellera de Presidència durant la seva estada a Madrid arran del 
procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04096/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 30014 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

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

litat, han acompanyat a la consellera de la Presidència durant el seu viatge a Madrid 
amb motiu de la vista oral del procediment judicial que es substancia davant el Tri-
bunal Suprem que enjudicia el referèndum il·legal de l’1 d’octubre de 2017?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els periodistes que 
han acompanyat la consellera de Presidència durant la seva estada a 
Madrid arran del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre 
de 2017
314-04097/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 30015 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Han acompanyat periodistes a la consellera de la Presidència durant el seu viat-

ge a Madrid amb motiu de la vista oral del procediment judicial que es substancia 
davant el Tribunal Suprem que enjudicia el referèndum il·legal de l’1 d’octubre de 
2017? En cas afirmatiu, quants periodistes l’han acompanyat, a quins mitjans treba-
llen i qui ha assumit el cost del viatge dels periodistes? En el cas que la Generalitat 
hagi assumit el cost del viatge, quin ha estat el cost total del desplaçament dels pe-
riodistes? Desglossar per conceptes.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge de 
la consellera de Presidència i els seus acompanyants a Madrid arran 
del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017 en 
concepte de desplaçaments
314-04098/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 30016 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el cost total del viatge de la consellera de la Presidència, i dels 

seus acompanyants, durant el seu viatge a Madrid amb motiu de la vista oral del 
procediment judicial que es substancia davant el Tribunal Suprem que enjudicia el 
referèndum il·legal de l’1 d’octubre de 2017, en concepte de desplaçament (vols)? In-
dicar les característiques del viatge.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge de 
la consellera de Presidència i els seus acompanyants a Madrid arran 
del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017 en 
concepte de pernoctació
314-04099/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 30017 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el cost total del viatge de la consellera de la Presidència, i dels 

seus acompanyants, durant el seu viatge a Madrid amb motiu de la vista oral del 
procediment judicial que es substancia davant el Tribunal Suprem que enjudicia el 
referèndum il·legal de l’1 d’octubre de 2017, en concepte de pernoctació, en el cas 
que hagi hagut? Indicar les característiques dels establiments hotelers en els que 
s’han allotjat.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge de 
la consellera de Presidència i els seus acompanyants a Madrid arran 
del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017 en 
concepte de manutenció
314-04100/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 30018 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el cost total del viatge de la consellera de la Presidència, i dels 

seus acompanyants, durant el seu viatge a Madrid amb motiu de la vista oral del 
procediment judicial que es substancia davant el Tribunal Suprem que enjudicia el 
referèndum il·legal de l’1 d’octubre de 2017, en concepte de manutenció?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge de 
la consellera de Presidència i els seus acompanyants a Madrid arran 
del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017 en 
concepte de transport per als desplaçaments durant l’estada
314-04101/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 30019 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el cost total del viatge de la consellera de la Presidència, i dels 

seus acompanyants, durant el seu viatge a Madrid amb motiu de la vista oral del 
procediment judicial que es substancia davant el Tribunal Suprem que enjudicia el 
referèndum il·legal de l’1 d’octubre de 2017, en concepte de transport per als despla-
çaments durant la visita? Indicar les característiques del viatge.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

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 el nombre de persones 
inscrites en el panel en línia de l’empresa GFK per a la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
316-00027/12

CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a ésser tramitada com a pregunta a respondre per escrit al Consell de Govern 
de la CCMA (314-03553/12).
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2019.

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre la distribució estadística 
de les persones inscrites en el panel en línia de l’empresa GFK per a 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
316-00028/12

CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a ésser tramitada com a pregunta a respondre per escrit al Consell de Govern 
de la CCMA (314-03554/12).
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2019.
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Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el procediment de selecció i 
substitució de les persones inscrites en el panel en línia de l’empresa 
GFK per a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
316-00029/12

CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a ésser tramitada com a pregunta a respondre per escrit al Consell de Govern 
de la CCMA (314-03555/12).
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2019.

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre les persones inscrites en 
el panel en línia de l’empresa GFK per a la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals que no han respost algun qüestionari
316-00030/12

CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a ésser tramitada com a pregunta a respondre per escrit al Consell de Govern 
de la CCMA (314-03556/12).
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2019.

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre les persones inscrites en 
el panel en línia de l’empresa GFK per a la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals que han respost algun qüestionari
316-00031/12

CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a ésser tramitada com a pregunta a respondre per escrit al Consell de Govern 
de la CCMA (314-03557/12).
Acord: Mesa del Parlament, 19.02.2019.
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectius de vigilància privada destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de Manresa arran dels actes vandàlics patits per algunes seus d’òrgans judicials
	314-03992/12
	Formulació: Esperanza García González, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectius de vigilància privada destinats a reforçar la vigilància dels jutjats d’Esplugues de Llobregat arran dels actes vandàlics patits per algunes seus d’òrgans judicials
	314-03993/12
	Formulació: Esperanza García González, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectius de vigilància privada destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de Gavà arran dels actes vandàlics patits per algunes seus d’òrgans judicials
	314-03994/12
	Formulació: Esperanza García González, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectius de vigilància privada destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de Martorell arran dels actes vandàlics patits per algunes seus d’òrgans judicials
	314-03995/12
	Formulació: Esperanza García González, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectius de vigilància privada destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de Solsona arran dels actes vandàlics patits per algunes seus d’òrgans judicials
	314-03996/12
	Formulació: Esperanza García González, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectius de vigilància privada destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de Mataró arran dels actes vandàlics patits per algunes seus d’òrgans judicials
	314-03997/12
	Formulació: Esperanza García González, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectius de vigilància privada destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de Tortosa arran dels actes vandàlics patits per algunes seus d’òrgans judicials
	314-03998/12
	Formulació: Esperanza García González, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectius de vigilància privada destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de Rubí arran dels actes vandàlics patits per algunes seus d’òrgans judicials
	314-03999/12
	Formulació: Esperanza García González, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectius de vigilància privada destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de Santa Coloma de Farners arran dels actes vandàlics patits per algunes seus d’òrgans judicials
	314-04000/12
	Formulació: Esperanza García González, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectius de vigilància privada destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de Granollers arran dels actes vandàlics patits per algunes seus d’òrgans judicials
	314-04001/12
	Formulació: Esperanza García González, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectius de vigilància privada destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de Ripoll arran dels actes vandàlics patits per algunes seus d’òrgans judicials
	314-04002/12
	Formulació: Esperanza García González, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectius de vigilància privada destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de Cervera arran dels actes vandàlics patits per algunes seus d’òrgans judicials
	314-04003/12
	Formulació: Esperanza García González, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectius de vigilància privada destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de Mollet del Vallès arran dels actes vandàlics patits per algunes seus d’òrgans judicials
	314-04004/12
	Formulació: Esperanza García González, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectius de vigilància privada destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de Cerdanyola del Vallès arran dels actes vandàlics patits per algunes seus d’òrgans judicials
	314-04005/12
	Formulació: Esperanza García González, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectius de vigilància privada destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de Sant Feliu de Guíxols arran dels actes vandàlics patits per algunes seus d’òrgans judicials
	314-04006/12
	Formulació: Esperanza García González, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectius de vigilància privada destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de Tarragona arran dels actes vandàlics patits per algunes seus d’òrgans judicials
	314-04007/12
	Formulació: Esperanza García González, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectius de vigilància privada destinats a reforçar la vigilància dels jutjats de Valls arran dels actes vandàlics patits per algunes seus d’òrgans judicials
	314-04008/12
	Formulació: Esperanza García González, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el personal assignat a l’Oficina per a la Defensa dels Drets Civils i Polítics
	314-04009/12
	Formulació: Esperanza García González, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les denúncies rebudes per l’Oficina per a la Defensa dels Drets Civils i Polítics
	314-04010/12
	Formulació: Esperanza García González, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dies que el president de la Generalitat ha estat a Madrid arran del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
	314-04011/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda del president de la Generalitat durant la seva estada a Madrid arran del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
	314-04012/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acompanyants del president de la Generalitat durant la seva estada a Madrid arran del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
	314-04013/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els periodistes que han acompanyat el president de la Generalitat durant la seva estada a Madrid arran del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
	314-04014/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del president de la Generalitat i els seus acompanyants a Madrid arran del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017 en concepte de desplaçaments
	314-04015/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del president de la Generalitat i els seus acompanyants a Madrid arran del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017 en concepte de pernoctació
	314-04016/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del president de la Generalitat i els seus acompanyants a Madrid arran del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017 en concepte de manutenció
	314-04017/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del president de la Generalitat i els seus acompanyants a Madrid arran del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017 en concepte de transport per als desplaçaments
	314-04018/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dies que el vicepresident de la Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda ha estat a Madrid arran del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
	314-04019/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda del vicepresident de la Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda durant la seva estada a Madrid arran del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
	314-04020/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acompanyants del vicepresident de la Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda durant la seva estada a Madrid arran del procediment judicial als pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
	314-04021/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els periodistes que han acompanyat el vicepresident de la Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda durant la seva estada a Madrid arran del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
	314-04022/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del vicepresident de la Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda i els seus acompanyants a Madrid arran del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017 en concepte de 
	314-04023/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del vicepresident de la Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda i els seus acompanyants a Madrid arran del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017 en concepte de 
	314-04024/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del vicepresident de la Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda i els seus acompanyants a Madrid arran del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017 en concepte de 
	314-04025/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del vicepresident de la Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda i els seus acompanyants a Madrid arran del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017 en concepte de 
	314-04026/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dies que la consellera de Justícia ha estat a Madrid arran del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
	314-04027/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda de la consellera de Justícia durant la seva estada a Madrid arran del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
	314-04028/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acompanyants de la consellera de Justícia durant la seva estada a Madrid arran del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
	314-04029/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els periodistes que han acompanyat la consellera de Justícia durant la seva estada a Madrid arran del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
	314-04030/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge de la consellera de Justícia i els seus acompanyants a Madrid arran del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017 en concepte de desplaçaments
	314-04031/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge de la consellera de Justícia i els seus acompanyants a Madrid arran del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017 en concepte de pernoctació
	314-04032/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge de la consellera de Justícia i els seus acompanyants a Madrid arran del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017 en concepte de manutenció
	314-04033/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge de la consellera de Justícia i els seus acompanyants a Madrid arran del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017 en concepte de transport per als desplaçaments
	314-04034/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dies que el conseller de Territori i Sostenibilitat ha estat a Madrid arran del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
	314-04035/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda del conseller de Territori i Sostenibilitat durant la seva estada a Madrid arran del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
	314-04036/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acompanyants del conseller de Territori i Sostenibilitat durant la seva estada a Madrid arran del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
	314-04037/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els periodistes que han acompanyat el conseller de Territori i Sostenibilitat durant la seva estada a Madrid arran del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
	314-04038/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del conseller de Territori i Sostenibilitat i els seus acompanyants a Madrid arran del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017 en concepte de desplaçaments
	314-04039/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del conseller de Territori i Sostenibilitat i els seus acompanyants a Madrid arran del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017 en concepte de pernoctació
	314-04040/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del conseller de Territori i Sostenibilitat i els seus acompanyants a Madrid arran del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017 en concepte de manutenció
	314-04041/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del conseller de Territori i Sostenibilitat i els seus acompanyants a Madrid arran del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017 en concepte de transport per als desplaç
	314-04042/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dies que la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha estat a Madrid arran del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
	314-04043/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda de la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació durant la seva estada a Madrid arran del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
	314-04044/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acompanyants de la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació durant la seva estada a Madrid arran del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
	314-04045/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els periodistes que han acompanyat la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació durant la seva estada a Madrid arran del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
	314-04046/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge de la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i els seus acompanyants a Madrid arran del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017 en concepte de despla
	314-04047/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge de la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i els seus acompanyants a Madrid arran del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017 en concepte de pernoc
	314-04048/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge de la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i els seus acompanyants a Madrid arran del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017 en concepte de manute
	314-04049/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge de la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i els seus acompanyants a Madrid arran del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017 en concepte de transp
	314-04050/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dies que la consellera de Salut ha estat a Madrid arran del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
	314-04051/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda de la consellera de Salut durant la seva estada a Madrid arran del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
	314-04052/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acompanyants de la consellera de Salut durant la seva estada a Madrid arran del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
	314-04053/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els periodistes que han acompanyat la consellera de Salut durant la seva estada a Madrid arran del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
	314-04054/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge de la consellera de Salut i els seus acompanyants a Madrid arran del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017 en concepte de desplaçaments
	314-04055/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge de la consellera de Salut i els seus acompanyants a Madrid arran del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017 en concepte de pernoctació
	314-04056/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge de la consellera de Salut i els seus acompanyants a Madrid arran del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017 en concepte de manutenció
	314-04057/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge de la consellera de Salut i els seus acompanyants a Madrid arran del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017 en concepte de transport per als desplaçaments durant l’es
	314-04058/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’objectiu del viatge del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència a França entre el 12 i el 14 de febrer de 2019
	314-04059/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència durant el seu viatge a França entre el 12 i el 14 de febrer de 2019
	314-04060/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els temes tractats en reunions del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència durant el seu viatge a França entre el 12 i el 14 de febrer de 2019
	314-04061/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acompanyants del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència durant el seu viatge a França entre el 12 i el 14 de febrer de 2019
	314-04062/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els periodistes que han acompanyat el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència durant el seu viatge a França entre el 12 i el 14 de febrer de 2019
	314-04063/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència i els seus acompanyants a Madrid durant el seu viatge a França entre el 12 i el 14 de febrer de 2019 en concepte de
	314-04064/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència i els seus acompanyants a Madrid durant el seu viatge a França entre el 12 i el 14 de febrer de 2019 en concepte de
	314-04065/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència i els seus acompanyants a Madrid durant el seu viatge a França entre el 12 i el 14 de febrer de 2019 en concepte de
	314-04066/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència i els seus acompanyants a Madrid durant el seu viatge a França entre el 12 i el 14 de febrer de 2019 en concepte de
	314-04067/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les instruccions del Servei Català de la Salut per a garantir l’aplicació del Decret llei 5/2018, sobre l’increment retributiu per al 2018 i el règim de millores de la prestació econòmica d’incapacitat tempo
	314-04068/12
	Formulació: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca de calefacció al CAP Blanes 2
	314-04069/12
	Formulació: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la partida pressupostària per a difondre, protegir i garantir la llengua de signes catalana als centres educatius en el curs 2017-2018
	314-04070/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la partida pressupostària per a garantir la llengua de signes catalana als centres educatius en el curs 2018-2019
	314-04071/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import previst per a garantir la llengua de signes catalana als centres educatius en el curs 2019-2020
	314-04072/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses que han traslladat la seu a fora des del setembre del 2017 ençà
	314-04073/12
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