
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de la justícia
310-00110/12
Substanciació 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’estat d’algunes instal·la-
cions judicials
310-00111/12
Substanciació 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la inversió en infraestruc-
tures
310-00112/12
Substanciació 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les malalties minoritàries
310-00113/12
Substanciació 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el tancament de l’exercici 
pressupostari del 2018
310-00114/12
Substanciació 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Pla d’inversions de Ports 
de la Generalitat
310-00116/12
Substanciació 14

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el suport que presta a 
Carles Puigdemont
310-00117/12
Substanciació 14

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la dependència
310-00118/12
Substanciació 14

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el model de prestació de 
serveis de rehabilitació ambulatòria i domiciliària
310-00119/12
Substanciació 14

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00062/12
Substanciació 14

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00063/12
Substanciació 14
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política i social
317-00064/12
Substanciació 15

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els 
darrers esdeveniments polítics
317-00065/12
Substanciació 15

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els 
darrers esdeveniments polítics
317-00066/12
Substanciació 15

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00067/12
Substanciació 15

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’empreses afins a la re-
pública creada per l’Assemblea Nacional Catalana
314-02771/12
Resposta del Govern 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la creació d’una llista d’empre-
ses afins a la república per l’Assemblea Nacional Catalana ajuda a la convivència o 
aprofundeix en la divisió entre els catalans
314-02772/12
Resposta del Govern 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conseqüències econòmiques 
de la creació d’una llista d’empreses afins a la república per l’Assemblea Nacional 
Catalana
314-02773/12
Resposta del Govern 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions a emprendre contra la 
creació d’una llista d’empreses afins a la república per l’Assemblea Nacional Catalana
314-02774/12
Resposta del Govern 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les campanyes com ara la de l’As-
semblea Nacional Catalana sobre consum estratègic
314-02821/12
Resposta del Govern 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes negatius en la com-
petitivitat i la imatge nacional i internacional de campanyes com la de l’Assemblea 
Nacional Catalana sobre consum estratègic
314-02822/12
Resposta del Govern 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes negatius en l’atracció 
d’inversions i en la creació d’ocupació per a les empreses de campanyes com la de 
l’Assemblea Nacional Catalana sobre consum estratègic
314-02823/12
Resposta del Govern 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures i les accions previstes 
per a impedir que determinats col·lectius separatistes organitzin campanyes d’asse-
nyalament d’empreses i consumidors
314-02824/12
Resposta del Govern 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un contracte de com-
pravenda d’unes finques situades al sector SUD 42 a Lleida (Segrià) entre la Societat 
de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària i Eurofund Parc Lleida
314-02867/12
Resposta del Govern 19
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement que té de les vincu-
lacions d’Eurofund Parc Lleida amb entitats d’opacitat tributària i paradisos fiscals
314-02868/12
Resposta del Govern 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els subministraments bàsics en 
ocupació d’habitatge per part de famílies vulnerables
314-02925/12
Resposta del Govern 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de vehicles del parc 
mòbil de la Generalitat que es preveu renovar el 2018
314-03035/12
Resposta del Govern 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de subvencions ator-
gades per a instal·lar sistemes d’emmagatzematge d’energia elèctrica amb bateries 
associats a instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum el 2017
314-03036/12
Resposta del Govern 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses que van instal·lar sis-
temes d’emmagatzematge d’energia elèctrica amb bateries associats a instal·lacions 
fotovoltaiques d’autoconsum subvencionades el 2017
314-03037/12
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals la convoca-
tòria de subvencions per a instal·lar sistemes d’emmagatzematge d’energia elèc-
trica amb bateries associats a instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum dona un 
termini d’un mes
314-03038/12
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la custòdia de les dades personals 
dels titulars del Carnet Jove
314-03054/12
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la titularitat dels arxius automatit-
zats utilitzats per a finalitats relacionades amb el programa Carnet Jove
314-03055/12
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris de què disposa 
actualment del programa Carnet Jove
314-03056/12
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris que s’han do-
nat d’alta al programa Carnet Jove del 2015 ençà
314-03057/12
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris que s’han donat 
de baixa perquè han superat el límit d’edat al programa Carnet Jove del 2015 ençà
314-03058/12
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris que s’han do-
nat de baixa per causes diferents de la superació del límit d’edat al programa Car-
net Jove del 2015 ençà
314-03059/12
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps durant el qual es manté 
la custòdia de les dades personals dels usuaris del programa Carnet Jove després 
de donar-los de baixa
314-03060/12
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import i la destinació de la inver-
sió atreta el 2018
314-03140/12
Resposta del Govern 27
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’empreses que formen 
part de la cartera d’inversió atreta el 2018 amb les quals hi ha un acord signat
314-03141/12
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’oferta concreta de recursos, con-
dicions, avantatges i beneficis per a atreure projectes d’inversió industrial d’empre-
ses internacionals
314-03142/12
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i tipus de les instal·lacions 
previstes per als projectes d’inversió industrial d’empreses internacionals
314-03143/12
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de llocs de treball que 
es crearan amb els projectes d’inversió industrial d’empreses internacionals
314-03144/12
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que van 
ingressar en centres penitenciaris de Barcelona el 2018
314-03365/12
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sentències de treballs a favor 
de la comunitat dictades a Barcelona el 2018
314-03393/12
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual s’ha deixat de 
publicar la llista d’espera per realitzar mamografies, ressonàncies, tomografies com-
putades o ecografies abdominals a l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona
314-03531/12
Resposta del Govern 31

3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de la justícia
310-00110/12
Anunci: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’estat d’algunes instal·la-
cions judicials
310-00111/12
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la inversió en infraestruc-
tures
310-00112/12
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les malalties minoritàries
310-00113/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el tancament de l’exercici 
pressupostari del 2018
310-00114/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el sistema d’emergències 
i seguretat
310-00115/12
Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Pla d’inversions de Ports 
de la Generalitat
310-00116/12
Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat 34
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el suport que presta a 
Carles Puigdemont
310-00117/12
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la dependència
310-00118/12
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el model de prestació de 
serveis de rehabilitació ambulatòria i domiciliària
310-00119/12
Anunci: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 35

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00062/12
Anunci: Inés Arrimadas García, del GP Cs 36

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00063/12
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units 36

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política i social
317-00064/12
Anunci: Carles Riera Albert, del SP CUP-CC 36

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els 
darrers esdeveniments polítics
317-00065/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 37

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els 
darrers esdeveniments polítics
317-00066/12
Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat 37

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00067/12
Anunci: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 38

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’estudi «Efectes de la 
immersió lingüística sobre l’alumnat castellanoparlant a Catalunya», de Jorge Ca-
lero i Álvaro Choi
311-00934/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’equitat educativa de 
la política d’immersió lingüística
311-00935/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la protecció dels drets 
educatius dels infants castellanoparlants
311-00936/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la justificació de l’ajor-
nament de les proves de competències bàsiques de quart d’ESO
311-00937/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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
311-00938/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 41
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’intent d’adoctrinament 
i de politització de les aules amb relació a la convocatòria de vaga del Sindicat d’Es-
tudiants i del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans
311-00939/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el compliment dels ob-
jectius d’energia renovable per al 2030
311-00941/12
Anunci: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pel quals no 
es podrà complir amb els objectius d’energia renovable per al 2030
311-00942/12
Anunci: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP 43

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la investigació de la Inspecció de 
Treball a l’empresa Glovo
314-04102/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la causa de la presència de moltes 
esferes de polietilè a la platja de la Pineda, de Vila-seca (Tarragonès)
314-04103/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contractes adjudicats per la Di-
recció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa
314-04104/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de la Moció 25/XII, 
sobre les condicions laborals dels treballadors del sector turístic i la creació d’un 
segell de treball just i de qualitat per al sector de l’hostaleria i la restauració
314-04105/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’explicació de l’increment d’acci-
dents laborals
314-04106/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reunions del plenari, 
la comissió permanent, les comissions de treball i els grups de treball de l’Obser-
vatori dels Drets de la Infància en el període 2016-2018
314-04107/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els temes tractats en les reunions 
del Ple, la Comissió Permanent, les comissions de treball i els grups de treball de 
l’Observatori dels Drets de la Infància en el període 2016-2018
314-04108/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els objectius fixats en les reunions 
del Ple, la Comissió Permanent, les comissions de treball i els grups de treball de 
l’Observatori dels Drets de la Infància en el període 2016-2018
314-04109/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acords adoptats en les reunions 
del Ple, la Comissió Permanent, les comissions de treball i els grups de treball de 
l’Observatori dels Drets de la Infància en el període 2016-2018
314-04110/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració dels protocols i les 
mesures de protecció, provisió, prevenció i participació infantil i juvenil per l’Obser-
vatori dels Drets de la Infància
314-04111/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 48
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració dels circuits, els pro-
cessos i els mecanismes de protecció, provisió, prevenció i participació infantil i 
juvenil per l’Observatori dels Drets de la Infància
314-04112/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els serveis de protecció, provisió, 
prevenció i participació infantil i juvenil
314-04113/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures promogudes per l’Ob-
servatori dels Drets de la Infància per a divulgar els drets dels infants i els adolescents
314-04114/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis de les necessitats, les 
condicions de vida i l’adequació de l’ordenament jurídic dels infants i els adolescents 
que ha promogut l’Observatori dels Drets de la Infància
314-04115/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les propostes d’actuació en matè-
ria de protecció, provisió, prevenció i participació infantil i juvenil que ha presentat 
l’Observatori dels Drets de la Infància a la Generalitat
314-04116/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals Catalunya no 
podrà complir amb els objectius d’energia renovable el 2030
314-04117/12
Formulació: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions previstes davant les 
dades preliminars de l’Institut Català d’Energia que apunten que Catalunya no podrà 
complir amb els objectius d’energia renovable el 2030
314-04118/12
Formulació: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les condicions de la subrogació 
dels treballadors d’Aigües Ter Llobregat
314-04119/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els respecte de les condicions de 
treball en la subrogació dels treballadors d’Aigües Ter Llobregat
314-04120/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’incompliment del Decret 380/2006, 
del 10 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la planificació hidrològica, a la 
riera de la Bisbal del Penedès (Baix Penedès)
314-04121/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el paper de l’Administració local en 
el sistema de formació i qualificació professionals
314-04122/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la integració dels ajuntaments en 
la comissió rectora de la futura Agència Pública de Formació i Qualificació Profes-
sionals de Catalunya
314-04123/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de la Llei 10/2015, 
de formació i qualificació professionals
314-04124/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el respecte del conveni col·lectiu 
acordat en la subrogació dels treballadors d’Aigües Ter Llobregat
314-04125/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units 54
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les condicions laborals dels edu-
cadors socials dels centres concertats de menors tutelats per la Generalitat
314-04126/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme per a 
garantir els drets laborals dels educadors socials dels centres concertats de menors 
tutelats per la Generalitat
314-04127/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a garantir 
unes millors condicions laborals per als educadors socials dels centres concertats 
de menors tutelats per la Generalitat
314-04128/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb els educadors 
socials dels centres concertats de menors tutelats per la Generalitat per a millorar 
llurs condicions laborals
314-04129/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’elaborar plans de con-
tingència en el sector de l’automoció
314-04130/12
Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’elaborar informes d’im-
pacte en les plantes d’automoció arran dels canvis en el sector
314-04131/12
Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’elaborar plans de tran-
sició industrial en el sector de l’automoció
314-04132/12
Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’elaborar informes so-
bre jaciments d’ocupació en el sector de l’automoció arran dels canvis en el sector
314-04133/12
Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de la planta de Nissan 
a Barcelona
314-04134/12
Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de la baixa producció 
de la planta de Nissan a Barcelona
314-04135/12
Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les converses amb la direcció de 
la planta de Nissan a Barcelona sobre la situació de la fàbrica i les propostes de 
futur i millorament
314-04136/12
Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les converses amb el comitè d’em-
presa de la planta de Nissan a Barcelona sobre la situació laboral dels treballadors 
i les propostes de futur i millorament de les condicions laborals
314-04137/12
Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions previstes per a garantir 
la continuïtat de la planta de Nissan a Barcelona
314-04138/12
Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions previstes per a garantir 
els llocs de treball de la planta de Nissan a Barcelona
314-04139/12
Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 62
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions relatives a la situa-
ció del sector automobilístic
314-04140/12
Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’emprendre accions en 
el marc del Pacte per a la Indústria a Catalunya per a garantir el sector de l’automoció
314-04141/12
Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els plans d’ocupació previstos per 
als treballadors de la planta de Nissan a Barcelona
314-04142/12
Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de la planta d’automo-
ció de Bosch
314-04143/12
Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de la baixa producció 
de la planta d’automoció de Bosch i la manca de projecte de continuïtat
314-04144/12
Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les converses amb la direcció 
d’empresa de la planta d’automoció de Bosch sobre la situació de la fàbrica i les 
propostes de futur i millorament
314-04145/12
Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les converses amb el comitè d’em-
presa de la planta d’automoció de Bosch sobre la situació laboral dels treballadors 
de la fàbrica i les propostes de futur i millorament de les condicions laborals
314-04146/12
Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions previstes per a garantir 
la continuïtat de la planta d’automoció de Bosch
314-04147/12
Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions previstes per a garantir 
els llocs de treball de la planta d’automoció de Bosch
314-04148/12
Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dies que el presi-
dent de la Generalitat ha estat a Brussel·les per a donar-hi una conferència el 18 
de febrer de 2019
314-04149/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda del president de la Ge-
neralitat durant la seva estada a Brussel·les per a donar-hi una conferència el 18 de 
febrer de 2019
314-04150/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acompanyants del president 
de la Generalitat durant la seva estada a Brussel·les per a donar-hi una conferència 
el 18 de febrer de 2019
314-04151/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els periodistes que han acompanyat 
el president de la Generalitat durant la seva estada a Brussel·les per a donar-hi una 
conferència el 18 de febrer de 2019
314-04152/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 68
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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 Brussel·les per a donar-hi una conferència 
el 18 de febrer de 2019 en concepte de desplaçaments
314-04153/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del president de 
la Generalitat i els seus acompanyants a Brussel·les per a donar-hi una conferència 
el 18 de febrer de 2019 en concepte de pernoctació
314-04154/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del president de 
la Generalitat i els seus acompanyants a Brussel·les per a donar-hi una conferència 
el 18 de febrer de 2019 en concepte de manutenció
314-04155/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del president de la 
Generalitat i els seus acompanyants a Brussel·les per a donar-hi una conferència el 
18 de febrer de 2019 en concepte de transport per als desplaçaments durant l’estada
314-04156/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la Generalitat ha pagat el lloguer 
de les dependències de l’hotel de Brussel·les en què el president de la Generalitat 
va donar una conferència el 18 de febrer de 2019
314-04157/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dies que la conselle-
ra de Cultura ha estat a Brussel·les amb motiu de la conferència que va donar-hi el 
president de la Generalitat el 18 de febrer de 2019
314-04158/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda de la consellera de Cul-
tura durant el seu viatge a Brussel·les amb motiu de la conferència que va donar-hi 
el president de la Generalitat el 18 de febrer de 2019
314-04159/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acompanyants de la consellera 
de Cultura durant el seu viatge a Brussel·les amb motiu de la conferència que va 
donar-hi el president de la Generalitat el 18 de febrer de 2019
314-04160/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els periodistes que han acompanyat 
la consellera de Cultura durant el seu viatge a Brussel·les amb motiu de la conferèn-
cia que va donar-hi el president de la Generalitat el 18 de febrer de 2019
314-04161/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge de la consellera 
de Cultura i els seus acompanyants a Brussel·les amb motiu de la conferència que 
va donar-hi el president de la Generalitat el 18 de febrer de 2019 en concepte de 
desplaçaments
314-04162/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge de la consellera 
de Cultura i els seus acompanyants a Brussel·les amb motiu de la conferència que 
va donar-hi el president de la Generalitat el 18 de febrer de 2019 en concepte de 
pernoctació
314-04163/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge de la consellera 
de Cultura i els seus acompanyants a Brussel·les amb motiu de la conferència que 
va donar-hi el president de la Generalitat el 18 de febrer de 2019 en concepte de 
manutenció
314-04164/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 74
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge de la consellera 
de Cultura i els seus acompanyants a Brussel·les amb motiu de la conferència que 
va donar-hi el president de la Generalitat el 18 de febrer de 2019 en concepte de 
transport per als desplaçaments durant l’estada
314-04165/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la Generalitat ha pagat el viatge 
del vicepresident primer del Parlament a Brussel·les amb motiu de la conferència 
que va donar-hi el president de la Generalitat el 18 de febrer de 2019
314-04166/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la Generalitat ha pagat el viatge 
de diversos diputats del Parlament a Brussel·les amb motiu de la conferència que 
va donar-hi el president de la Generalitat el 18 de febrer de 2019
314-04167/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la Generalitat ha pagat el viatge 
de l’advocat Jaume Alonso-Cuevillas a Brussel·les amb motiu de la conferència que 
va donar-hi el president de la Generalitat el 18 de febrer de 2019
314-04168/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la Generalitat ha pagat el viatge 
de la cònjuge del president de la Generalitat a Brussel·les amb motiu de la confe-
rència que va donar-hi el president el 18 de febrer de 2019
314-04169/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dies que el conse-
ller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència ha estat a Madrid amb 
motiu del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04170/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda del conseller d’Acció Ex-
terior, Relacions Institucionals i Transparència durant la seva estada a Madrid amb 
motiu del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04171/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acompanyants del conseller 
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència durant el seu viatge a Ma-
drid amb motiu del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04172/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 78

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 Madrid amb motiu del procediment judicial pel referèndum de l’1 
d’octubre de 2017
314-04173/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 79

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 amb motiu del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017 
en concepte de desplaçaments
314-04174/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 79

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 amb motiu del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017 
en concepte de pernoctació
314-04175/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 80
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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 amb motiu del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017 
en concepte de manutenció
314-04176/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 80

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 amb motiu del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017 
en concepte de transport per als desplaçaments durant l’estada
314-04177/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes del despreniment d’una 
part dels sostres dels jutjats de Martorell (Baix Llobregat)
314-04178/12
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu del viatge del conseller de 
Polítiques Digitals i Administracions Públiques a les Illes Fèroe
314-04179/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda del conseller de Polítiques 
Digitals i Administracions Públiques durant el seu viatge a les Illes Fèroe
314-04180/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acompanyants del conseller de 
Polítiques Digitals i Administracions Públiques durant el seu viatge a les Illes Fèroe
314-04181/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els periodistes que han acompa-
nyat el conseller de Polítiques Digitals i Administracions Públiques a les Illes Fèroe
314-04182/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del conseller de 
Polítiques Digitals i Administracions Públiques i dels seus acompanyants a les Illes 
Fèroe en concepte de desplaçament
314-04183/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del conseller de 
Polítiques Digitals i Administracions Públiques i dels seus acompanyants a les Illes 
Fèroe en concepte de pernoctació
314-04184/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del conseller de 
Polítiques Digitals i Administracions Públiques i dels seus acompanyants a les Illes 
Fèroe en concepte de manutenció
314-04185/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del conseller de 
Polítiques Digitals i Administracions Públiques i dels seus acompanyants a les Illes 
Fèroe en concepte de desplaçaments durant l’estada
314-04186/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 85
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació 
de la justícia
310-00110/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25, tinguda el 27.02.2019, DSPC-P 40.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’estat 
d’algunes instal·lacions judicials
310-00111/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25, tinguda el 27.02.2019, DSPC-P 40.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la inversió 
en infraestructures
310-00112/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25, tinguda el 27.02.2019, DSPC-P 40.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
malalties minoritàries
310-00113/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25, tinguda el 27.02.2019, DSPC-P 40.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el 
tancament de l’exercici pressupostari del 2018
310-00114/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25, tinguda el 27.02.2019, DSPC-P 40.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Pla 
d’inversions de Ports de la Generalitat
310-00116/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25, tinguda el 27.02.2019, DSPC-P 40.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el suport 
que presta a Carles Puigdemont
310-00117/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25, tinguda el 27.02.2019, DSPC-P 40.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la 
dependència
310-00118/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25, tinguda el 27.02.2019, DSPC-P 40.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el model de 
prestació de serveis de rehabilitació ambulatòria i domiciliària
310-00119/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25, tinguda el 27.02.2019, DSPC-P 40.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00062/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25, tinguda el 27.02.2019, DSPC-P 40.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00063/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25, tinguda el 27.02.2019, DSPC-P 40.
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política i social
317-00064/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25, tinguda el 27.02.2019, DSPC-P 40.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
317-00065/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25, tinguda el 27.02.2019, DSPC-P 40.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
317-00066/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25, tinguda el 27.02.2019, DSPC-P 40.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00067/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25, tinguda el 27.02.2019, DSPC-P 40.

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’empreses 
afins a la república creada per l’Assemblea Nacional Catalana
314-02771/12

Proponent: Andrea Levy Soler, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 30388 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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 314-02771/12 us in-
formo del següent:

Des del Departament d’Empresa i Coneixement s’ha reiterat en moltes ocasions 
que aquest Govern treballa amb total objectivitat, i respectant la llibertat d’expressió 
dels ciutadans i ciutadanes.
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Des del Departament d’Empresa i Coneixement s’ha manifestat en múltiples 
ocasions, i ho torna a fer en aquesta, que aquest Govern treballa pel conjunt de la 
ciutadania i respecta la llibertat d’expressió dels seus ciutadans i ciutadanes.

Barcelona, 15 de febrer de 2019
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la creació d’una 
llista d’empreses afins a la república per l’Assemblea Nacional 
Catalana ajuda a la convivència o aprofundeix en la divisió entre els 
catalans
314-02772/12

Proponent: Andrea Levy Soler, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 30389 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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 314-02772/12 us in-
formo del següent:

La Conselleria d’Empresa i Coneixement, s’ha reiterat en moltes ocasions, que 
aquest Govern treballa amb total objectivitat, i respectant la llibertat d’expressió 
dels ciutadans i ciutadanes, amb la normalitat d’un Estat Democràtic.

El Departament d’Empresa i Coneixement ja ha manifestat en moltes ocasions, 
i en aquesta també, que respecta la llibertat d’expressió de tots els ciutadans i ciu-
tadanes i que treballa pel conjunt del país i per la millora de les condicions de vida 
de tota la ciutadania.

Barcelona, 15 de febrer de 2019
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conseqüències 
econòmiques de la creació d’una llista d’empreses afins a la 
república per l’Assemblea Nacional Catalana
314-02773/12

Proponent: Andrea Levy Soler, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 30390 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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 314-02773/12 us in-
formo del següent:

Respecte aquesta llista d’empreses afins a la República que ha posat en marxa 
l’ANC; el Govern i aquest Departament en especial treballa per un major creixement 
econòmic de qualitat, respecte totes les Empreses establertes al nostre territori. I, en 
concret, respecte les empreses afectades per aquesta llista esmentada, en aquests 
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moments, el Departament no disposa de cap valoració respecte aquestes suposades 
conseqüències.

Barcelona, 15 de febrer de 2019
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions a 
emprendre contra la creació d’una llista d’empreses afins a la 
república per l’Assemblea Nacional Catalana
314-02774/12

Proponent: Andrea Levy Soler, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 30391 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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 314-02774/12 us in-
formo del següent:

Des del Departament d’Empresa i Coneixement s’ha reiterat en moltes ocasions 
que aquest Govern treballa amb total objectivitat i respectant la llibertat d’expressió 
dels ciutadans i ciutadanes.

Aquest Govern treballa intensament per un major creixement econòmic de qua-
litat, respecte totes les Empreses establertes al nostre territori.

Barcelona, 15 de febrer de 2019
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les campanyes com 
ara la de l’Assemblea Nacional Catalana sobre consum estratègic
314-02821/12

Proponent: María Luz Guilarte Sánchez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 30392 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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 314-02821/12 us in-
formo del següent:

La Conselleria d’Empresa i Coneixement s’ha reiterat en moltes ocasions, que 
aquest Govern treballa amb total objectivitat, i respectant la llibertat d’expressió 
dels ciutadans i ciutadanes, amb la normalitat d’un Estat Democràtic.

Barcelona, 15 de febrer de 2019
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement



BOPC 274
1 de març de 2019

1.25.15. Preguntes per escrit 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes negatius 
en la competitivitat i la imatge nacional i internacional de campanyes 
com la de l’Assemblea Nacional Catalana sobre consum estratègic
314-02822/12

Proponent: María Luz Guilarte Sánchez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 30393 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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 314-02822/12 us in-
formo del següent:

Respecte aquesta campanya o campanyes similars; el Govern i aquest Departa-
ment en especial, treballa per un major creixement econòmic de qualitat, respecte 
totes les Empreses establertes al nostre territori. I des del Departament, s’ha reiterat 
en moltes ocasions, que aquest Govern treballa amb total objectivitat i respectant la 
llibertat d’expressió dels ciutadans i ciutadanes.

Barcelona, 15 de febrer de 2019
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes negatius 
en l’atracció d’inversions i en la creació d’ocupació per a les 
empreses de campanyes com la de l’Assemblea Nacional Catalana 
sobre consum estratègic
314-02823/12

Proponent: María Luz Guilarte Sánchez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 30394 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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 314-02823/12 us in-
formo del següent:

El Govern i aquest Departament en especial, treballa per un major creixement 
econòmic de qualitat, respecte totes les Empreses establertes al nostre territori. I, en 
concret, portem a termes les actuacions necessàries i coordinades amb la resta d’Ad-
ministracions per tal de facilitar les importacions o exportacions, el qual ha de 
 permetre el creixement sostenible, equilibrat territorialment i amb les màximes ga-
ranties pels ciutadans i ciutadanes.

Barcelona, 15 de febrer de 2019
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures i 
les accions previstes per a impedir que determinats col·lectius 
separatistes organitzin campanyes d’assenyalament d’empreses i 
consumidors
314-02824/12

Proponent: María Luz Guilarte Sánchez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 30395 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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 314-02824/12 us in-
formo del següent:

Des del Departament d’Empresa i Coneixement, s’ha reiterat en moltes ocasions, 
que aquest Govern treballa amb total objectivitat i respectant la llibertat d’expressió 
dels ciutadans i ciutadanes. Es treballa intensament per un major creixement econò-
mic de qualitat, respecte totes les Empreses establertes al nostre territori.

I, en concret, portem a termes les actuacions necessàries i coordinades amb la 
resta d’Administracions per tal de generar activitat econòmica, el qual ha de perme-
tre el creixement sostenible, equilibrat territorialment i amb les màximes garanties 
pels ciutadans i ciutadanes.

Barcelona, 15 de febrer de 2019
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un 
contracte de compravenda d’unes finques situades al sector SUD 42 
a Lleida (Segrià) entre la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la 
Reestructuració Bancària i Eurofund Parc Lleida
314-02867/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 30320 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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 
314-02867/12 i 314-02868/12.

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.

En primer lloc, el Govern no té constància de l’existència de cap contracte privat 
de compra-venda entre les finques de SAREB i l’empresa Eurofound Parc Lleida, SL.

Així mateix, el Govern no és coneixedor de les vinculacions que pugui tenir 
l’empresa Eurofund Parc Lleida, SL. Només es té coneixement que l’empresa es-
mentada ha promogut la Modificació del Pla parcial urbanístic SUR 42, Torre Sal-
ses, de Lleida, i que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida va acordar el 
17.7.2018 emetre informe, a l’efecte de l’article 87.1 del TRLUC.
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En segon lloc, per raó de l’article 95 de la llei 58/2003, de 17 de desembre, ge-
neral tributària que estableix el «caràcter reservat de les dades amb transcendèn-
cia tributària», aquesta informació no pot ser comunicada a tercers, excepte en els 
supòsits previstos a l’article esmentat, la qual cosa impedeix a l’Agència Tributària 
de Catalunya (ATC) informar sobre la situació fiscal d’Eurofund Parc Lleida, SL. 
Aquest caràcter reservat es troba igualment recollit, en els termes legalment pre-
vistos, a l’article 34.i «drets i garanties dels obligats tributaris» de la mateixa Llei 
58/2003 general tributària.

Per últim, es traslladarà a l’Oficina Central d’Inspecció de l’ATC la informació 
facilitada per aquest diputat per tal que valori si és susceptible de comportar la in-
clusió d’Eurofund Parc Lleida en pla d’inspecció, en el benentès que la Generalitat 
únicament té competència quant als tributs propis i els cedits per l’Estat.

Barcelona, 18 de febrer de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement que 
té de les vinculacions d’Eurofund Parc Lleida amb entitats d’opacitat 
tributària i paradisos fiscals
314-02868/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 30320 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02867/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
subministraments bàsics en ocupació d’habitatge per part de 
famílies vulnerables
314-02925/12

Proponent: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 30396 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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 314-02925/12 us in-
formo del següent:

L’informe del Síndic de Greuges a què es refereix aquesta pregunta estableix la 
recomanació següent:

«5.2. En els casos en què quedi acreditat pels serveis socials i/o d’habitatge cor-
responents la situació de necessitat extrema que ha motivat l’ocupació sense títol d’un 
habitatge desocupat de forma injustificada, i amb l’acreditació prèvia que les perso-
nes ocupants havien intentat accedir a un habitatge social a través dels mecanismes 
legalment establerts, el Síndic considera que s’hauria de signar un protocol entre les 
administracions públiques i les companyies subministradores que garantís l’accés als 
subministraments –amb caràcter provisional i mentre no es resolgui la situació d’ex-
clusió residencial de forma definitiva− i també la seguretat jurídica a les empreses 
subministradores.»

La Normativa elèctrica regula aquesta situació:
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Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades 
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de auto-
rización de instalaciones de energía eléctrica.

Artículo 83. Traspaso y subrogación de los contratos de suministro a tarifa y de 
acceso a las redes.

3. En los casos en que el usuario efectivo de la energía o del uso efectivo de las 
redes, con justo título, sea persona distinta al titular que figura en el contrato, po-
drá exigir, siempre que se encuentre al corriente de pago, el cambio a su nombre del 
contrato existente, sin más trámites.

Artículo 90. Resolución de los contratos de suministro a tarifa y de acceso a las 
redes.

1. La interrupción del suministro por impago o por alguna de las causas estable-
cidas en la presente sección durante más de dos meses desde la fecha de suspensión, 
determinará la resolución del contrato de suministro o de acceso.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los contratos de suministro de las 
Administraciones públicas, que no hayan sido declarados esenciales, serán resueltos 
si la demora en el pago fuera superior a seis meses.

En los supuestos anteriores, si un consumidor con justo título para dicho punto 
de suministro solicita la formalización de un nuevo contrato, la resolución del ante-
rior contrato será automática

El «justo título» s’interpreta com a propietari o llogater de l’immoble.
Hom pot comprovar que la regulació vigent en matèria d’energia elèctrica esta-

bleix la necessitat del «justo titulo», propietari o llogater, per a la formalització del 
contracte de subministrament.

L’esmentada prescripció establerta per un Reial Decret no pot ser substituïda per 
un protocol signat entre les Administracions Públiques i les companyies elèctriques.

Tanmateix, el Govern vol destacar el seu compromís amb la lluita contra la 
 pobresa energètica. Per exemple, la implicació del Departament de Territori i Soste-
nibilitat en aquesta matèria es vehicula mitjançant l’Agència de I’Habitatge de Cata-
lunya (AHC), que impulsa programes socials que ajuden les famílies en situació de 
risc d’exclusió residencial amb el pagament de l’habitatge, amb la qual cosa alleuge-
reix les economies familiars perquè puguin assumir amb més garanties el pagament 
dels subministraments basics i s’evitin situacions de risc. Al hora, des de l’AHC es 
gestiona l’atenció als casos d’emergència, entre els quals es troben els relacionats 
amb ocupacions d’habitatges per part de famílies en situació de vulnerabilitat.

Finalment, la Llei 24/2015, de mesures urgents per afrontar l’emergència en 
l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, estableix la protecció de les perso-
nes i les unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial, davant dels talls 
de subministraments que puguin acordar les companyies subministradores d’aigua 
potable, d’electricitat i de gas per manca de pagament, fent que les empreses distri-
buïdores no puguin interrompre els subministraments a les persones o les famílies 
 sense haver sol·licitat prèviament un informe als serveis socials. Aquest informe 
haurà de determinar si la persona o la unitat familiar es troba en una de les situa-
cions de risc d’exclusió residencial.

Barcelona, 18 de febrer de 2019
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
vehicles del parc mòbil de la Generalitat que es preveu renovar el 
2018
314-03035/12

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 30495 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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 314-03035/12 us in-
formo del següent:

La Comissió Central de Subministraments (CCS) és l’òrgan de contractació amb 
competències per contractar centralitzadament l’arrendament de vehicles d’ús gene-
ral dels diferents departaments i d’algunes entitats del sector públic de la Generalitat 
adherides al Sistema Central d’Adquisicions. Els vehicles d’ús específic (bombers, 
mossos d’esquadra, llevaneus, forestals, biodiversitat...) els licita directament cada 
departament.

Davant la necessitat de renovar una part dels vehicles que formen part del parc 
mòbil de l’administració catalana, ja que majoritàriament finalitzen els seus respec-
tius contractes d’arrendament la CCS està preparant una nova licitació, mitjançant 
procediment obert, de subministrament de vehicles en modalitat d’arrendament sen-
se opció de compra, que es convocarà durant l’any 2019. Les necessitats facilitades 
pels departaments i entitats fan preveure, d’acord amb l’oferta de vehicles existent al 
mercat, que en aquesta licitació es contractarà l’arrendament d’un 10% de vehicles 
elèctrics, un 40% híbrids, un 20% tèrmics i un 30% GLP (Gas liquat del petroli) 
aproximadament.

Pel què fa l’exercici 2018, la CCS sols va adjudicar 3 vehicles tot terreny pick up. 
En aquest cas, el mercat no n’oferia en versió elèctrica ni híbrida.

Barcelona, 15 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 el nombre de 
subvencions atorgades per a instal·lar sistemes d’emmagatzematge 
d’energia elèctrica amb bateries associats a instal·lacions 
fotovoltaiques d’autoconsum el 2017
314-03036/12

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 30786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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 314-03036/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-03037/12 i 314-
03038/12.

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 
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conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

En la convocatòria de l’any 2017 per a la concessió de subvencions per a siste-
mes d’emmagatzematge d’energia elèctrica amb bateries associats a instal·lacions 
fotovoltaiques d’autoconsum es van atorgar 74 subvencions per un valor total de 
360.000 €.

De les 74 subvencions atorgades, a data 06.02.2019 s’han justificat 59 correcta-
ment. D’acord amb la informació continguda als expedients de subvenció, les em-
preses instal·ladores que han executat aquestes 59 instal·lacions són les que es mos-
tren a la taula següent, indicant el nombre d’instal·lacions feta per cada empresa: 

Adeinnova Consultores, SL 1

Agec, SL 2

Cencat, SL 1

Clidom Energy, SL 3

Emelcat, SCCL 1

Energia Verda Catalana 2013, SL 1

Engiaux, SL 7

Enginsolar, SL 1

Eticenergy, SL 1

Fenie Energia, SA 1

Infinitysun, SL 1

Inkoo Engineering, SL 1

Innover, SL 7

Jofre Instal·lacions SL 1

Klitec Global Network, SA 2

Mienerg, SL 4

Progetic, SL 1

Puig, SL 1

Rebacas, SL 1

Revosolar, SL 1

Solar Casa Energy, SL 7

Solar Tradex, SL 2

Solenver Soluciones Energéticas 1

Sud Energies Renovables, SL 1

Tirdi Mollet S.L. 2

Watt Energia, SL 3

Watt Solar Inversions, SL 2

Webatt Energia, SL 2

D’altra banda, d’acord amb la Resolució EMC/2935/2018, d’11 de desembre, per 
la qual es fa pública la convocatòria de l’any 2018 per a la concessió de subvencions 
per a sistemes d’emmagatzematge d’energia elèctrica amb bateries associats a instal-
lacions fotovoltaiques d’autoconsum, el termini màxim d’execució serà des de l’1 de 
gener de 2018 i fins a l’1 d’abril de 2019.

El període de presentació de la sol·licitud va ser des del 18 de desembre de 2018 
fins el 15 de gener de 2019.

Donat el termini de sol·licitud i la previsió de notificació de l’atorgament durant 
el mes de febrer de 2019, el termini d’execució fixat a l’esmentada resolució es con-
sidera suficient per les instal·lacions que encara no s’han realitzat en el moment de 
la sol·licitud. Cal tenir en compte que les subvencions només s’adrecen al sector do-
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mèstic i per tant es tracta d’instal·lacions de petita potència, que es poden executar 
de manera ràpida i disposen d’un tràmit simplificat arrel de l’entrada en vigor del 
Reial Decret-llei 15/2018, de 5 d’octubre, de mesures urgents per la transició ener-
gètica i la protecció dels consumidors.

Barcelona, 18 de febrer de 2019
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses que 
van instal·lar sistemes d’emmagatzematge d’energia elèctrica amb 
bateries associats a instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum 
subvencionades el 2017
314-03037/12

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 30786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03036/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals la convocatòria de subvencions per a instal·lar sistemes 
d’emmagatzematge d’energia elèctrica amb bateries associats a 
instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum dona un termini d’un mes
314-03038/12

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 30786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03036/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la custòdia de les 
dades personals dels titulars del Carnet Jove
314-03054/12

Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 30641 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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 
314-03054/12 juntament a la 314-03055/12, 314-03056/12, 314-03057/12, 314-
03058/12, 314-03059/12 i 314-03060/12.

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.
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Us faig saber que les dades dels titulars del Carnet Jove estan custodiades per 
l’Agència Catalana de la Joventut, en tant que responsable del tractament i, per l’en-
titat financera adjudicatària del contracte administratiu per a les tasques d’emissió, 
promoció i dinamització del Carnet Jove de Catalunya, en la seva condició d’encar-
regada del tractament, mentre estigui en vigor l’esmentat contracte i sempre d’acord 
amb el termes i condicions d’aquest i de la legislació aplicable en cada moment en 
matèria de protecció de dades.

També us informo que, d’acord amb l’article 24 del RGPD, l’entitat responsable 
del tractament de les dades personals dels titulars del Carnet Jove és l’Agència Ca-
talana de la Joventut.

Alhora, d’acord amb l’article 5 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Eu-
ropeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físi-
ques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes, 
les dades es tracten únicament mentre l’interessat és titular del Carnet Jove i per tal 
de complir amb les finalitats del tractament. Les dades es conserven mentre no és 
revocat el consentiment al seu tractament, i en aquest cas, les dades són conserva-
des únicament durant el termini exigit per la normativa legal aplicable. Una vegada 
la persona ha complert l’edat màxima, es procedeix a minimitzar les dades perso-
nals a través de la seva pseudonimització per al seu tractament amb finalitats mera-
ment històriques i estadístiques, complint amb les garanties i excepcions aplicables 
als tractaments amb finalitats d’arxiu en interès públic recollides a l’article 89 del 
RGPD.

Per altra banda, també heu de saber que el número de joves que han estat titulars 
del Carnet Jove durant l’any 2018, ha estat de 558.692, essent la xifra més alta des 
del seu inici l’any 1986.

Altrament, el número de titulars que s’han donat d’alta durant aquests anys han 
estat els següents:

– 2015: 69.391
– 2016: 73.082
– 2017: 69.578
– 2018: 74.818
La resta fins arribar la xifra total anual de titulars del Carnet Jove, que els dar-

rers anys han estat per sobre dels 500.000, corresponen a titulars que estan adherits 
a la renovació automàtica del carnet d’any en any.

Per contra, aquells que s’han donat de baixa per superar l’edat límit han estat els 
següents:

– 2015: 18.646
– 2016: 14.851
– 2017: 16.220
– 2018: 17.158
No cal confondre, però, amb el número de titulars que s’han donat de baixa per 

motius diferents a la superació de l’edat límit que han estat els següents:
– 2015: 22.094
– 2016: 31.135
– 2017: 19.186
– 2018: 22.472
Els motius que han originat aquestes baixes són els següents:
– Caducitat del carnet el 31 de desembre, en el cas dels titulars que han expedit 

el carnet només per un any, sense adherir-se a la renovació automàtica. Són la gran 
majoria dels números de titulars informats anteriorment.

– Titulars en situació de renovació automàtica del carnet, que presenten impa-
gament alhora de cobrar el cànon anual del carnet de 7,90 euros, majoritàriament 
per manca de saldo en el C/C que han designat en els diferents càrrecs dels rebuts 
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corresponents realitzats durant l’any. Hi ha un número molt reduït de titulars que 
l’impagament és degut a la devolució voluntària del rebut carregat.

– Titulars en situació de renovació automàtica o no, que demanen la baixa vo-
luntària del carnet, habitualment sense especificar els motius expressament. Són 
minoritaris.

Barcelona, 6 de febrer de 2019.
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la titularitat dels 
arxius automatitzats utilitzats per a finalitats relacionades amb el 
programa Carnet Jove
314-03055/12

Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 30641 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03054/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris 
de què disposa actualment del programa Carnet Jove
314-03056/12

Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 30641 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03054/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris 
que s’han donat d’alta al programa Carnet Jove del 2015 ençà
314-03057/12

Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 30641 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03054/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris 
que s’han donat de baixa perquè han superat el límit d’edat al 
programa Carnet Jove del 2015 ençà
314-03058/12

Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 30641 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03054/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris 
que s’han donat de baixa per causes diferents de la superació del 
límit d’edat al programa Carnet Jove del 2015 ençà
314-03059/12

Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 30641 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03054/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps durant el 
qual es manté la custòdia de les dades personals dels usuaris del 
programa Carnet Jove després de donar-los de baixa
314-03060/12

Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 30641 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03054/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import i la 
destinació de la inversió atreta el 2018
314-03140/12

Proponent: María Luz Guilarte Sánchez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 30787 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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 314-03140/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-03143/12 i 314-
03144/12.

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 declaracions de la consellera d’Empresa i Coneixement fan referència la car-
tera de projectes que actualment està gestionant el Departament d’Empresa i Conei-
xement mitjançant la unitat Catalonia Trade & Investment, àrea d’atracció d’inversió 
estrangera d’ACCIÓ (Direcció General d’Indústria).

Es tracta d’empreses que s’estan plantejant fer una inversió a Europa i que estan 
valorant Catalunya com una de les localitzacions on fer la inversió. En alguns ca-
sos no han definit variables bàsiques, com la potencial inversió, el potencial creació 
d’ocupació o la ubicació; en d’altres, estan treballant en la presa de la decisió, i en 
d’altres la decisió està presa i estan en fase d’implantació.
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En qualsevol cas, Direcció General d’Indústria i ACCIÓ treballen sota principis 
d’estricta confidencialitat que no els permeten fer públics els detalls del projecte ni 
el nom de l’empresa abans que l’empresa decideixi anunciar la inversió.

Barcelona, 18 de febrer de 2019
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’empreses que formen part de la cartera d’inversió atreta el 2018 
amb les quals hi ha un acord signat
314-03141/12

Proponent: María Luz Guilarte Sánchez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 30788 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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 314-03141/12, us in-
formo del següent:

Els 390 projectes en cartera als quals va fer referència la consellera d’Empresa i 
Coneixement, actualment els està gestionant el Departament d’Empresa i Coneixe-
ment mitjançant la unitat Catalonia Trade & Investment, àrea d’atracció d’inversió 
estrangera d’ACCIÓ (Direcció General d’Indústria), i corresponen a 357 empreses 
potencialment inversores.

Es tracta del nombre de projectes vius que s’estan gestionant amb l’objectiu què 
l’empresa decideixi finalment fer la inversió a Catalunya en alguns casos i que la im-
plantació es dugui a terme de forma efectiva en els altres. No es tracta de projectes 
materialitzats, sinó de projectes encara oberts. El moment en el qual es materialitzin 
aquests projectes serà quan es podrà concretar la xifra de la inversió.

La Generalitat de Catalunya no aprova els projectes d’inversió. La seva tasca és 
de captació de projectes d’inversió i de prestació d’assistència tècnica i suport a mida 
en totes les fases del projecte per maximitzar la ràtio d’èxit de la inversió. En qualse-
vol cas, les empreses que s’estableixen o inverteixen a Catalunya han de complir la 
normativa vigent i fer els tràmits corresponents per obtenir els permisos o llicències 
necessaris per operar.

Barcelona, 18 de febrer de 2019
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement



BOPC 274
1 de març de 2019

1.25.15. Preguntes per escrit 29 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’oferta concreta de 
recursos, condicions, avantatges i beneficis per a atreure projectes 
d’inversió industrial d’empreses internacionals
314-03142/12

Proponent: María Luz Guilarte Sánchez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 30789 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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 314-03142/12 us in-
formo del següent:

La Generalitat de Catalunya posa a disposició dels potencials inversors els ser-
veis especialitzats de Catalonia Trade & Investment, àrea d’atracció d’inversió es-
trangera d’ACCIÓ (Direcció General d’Indústria). Això inclou un equip a Catalunya 
dedicat a la promoció, gestió del projecte d’inversió, serveis especialitzats i aftercare 
de les empreses ja implantades i, també, un equip de promoció en origen a la xar-
xa de 40 Oficines Exteriors de Comerç i Inversions. Addicionalment, les empreses 
inversores poden presentar-se a la línia d’ajuts d’inversions empresarials d’alt im-
pacte, que el 2018 va tenir una dotació pressupostària de 4,5 milions d’euros, dins 
el programa pressupostari 662: internacionalització, promoció i foment del comerç 
exterior.

Barcelona, 18 de febrer de 2019
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i tipus 
de les instal·lacions previstes per als projectes d’inversió industrial 
d’empreses internacionals
314-03143/12

Proponent: María Luz Guilarte Sánchez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 30787 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03140/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de llocs 
de treball que es crearan amb els projectes d’inversió industrial 
d’empreses internacionals
314-03144/12

Proponent: María Luz Guilarte Sánchez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 30787 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03140/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones que van ingressar en centres penitenciaris de Barcelona el 
2018
314-03365/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 30500 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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 314-03365/12 us in-
formo del següent:

Al centre penitenciari Obert 2 de Barcelona hi ha hagut 634 ingressos l’any 
2018: 2 de nacionalitat algeriana; 2, argentina; 1, armènia; 2 de Bangladesh; 10 de 
nacionalitat boliviana; 2, brasilera; 1, búlgara; 15, colombiana; 1 de Congo-Braz-
zaville; 22 de nacionalitat equatoriana; 418, espanyola; 1, francesa; 3, gambiana;  
2, georgiana; 1, ghanesa; 2 de Guinea Bissau; 1 de la Índia; 2 de nacionalitat italia-
na; 1, letona; 1 de Mali; 66 de nacionalitat marroquina; 4, nigeriana; 7, paquista-
nesa; 3, paraguaiana; 12, peruana; 3, portuguesa; 32 de la República Dominicana;  
2 del Regne Unit; 8 de nacionalitat romanesa; 1, russa; 1, siriana, 1, turca; 3, vene-
çolana i 1 de nacionalitat xinesa.

Al centre penitenciari de Dones de Barcelona hi ha hagut 855 ingressos l’any 
2018: 1 de nacionalitat albanesa; 3, alemanya; 5, algeriana, 2, argentina; 3, armè-
nia; 3, belga; 10, boliviana; 9 de Bòsnia i Hercegovina; 18 de nacionalitat  brasilera; 
10, búlgara; 1, camerunesa; 28, colombiana; 1 de Congo-Brazzaville; 1 de Cos-
ta d’Ivori; 1 de Costa Rica; 4, de nacionalitat croata; 3, cubana; 2 d’El Salvador;  
23 de l’Equador; 1 d’Eslovènia; 514, de nacionalitat espanyola; 6, filipina; 4, fran-
cesa; 4 de Geòrgia; 2, grega; 1 de Guinea Equatorial; 4 d’Hondures; 1 de la Índia;  
4, de nacionalitat italiana; 1 de Mali; 41, de nacionalitat marroquina; 1 de Moldàvia; 
10, de nacionalitat nigeriana; 1 dels Països Baixos; 6, de nacionalitat paquistanesa; 
4, panamenya; 4, paraguaiana; 14, peruana; 2, portuguesa; 14 de la República Do-
minicana; 1 del Regne Unit; 1 de la República Txeca; 44, de nacionalitat romanesa; 
2, russa; 8, senegalesa; 1 de Tanzània; 5, de nacionalitat ucraïnesa; 6, veneçolana,  
5 del Vietnam; 13, de nacionalitat xilena i 2, xinesa.

D’altra banda, us informem que el 10 de gener de 2017 es va signar el conveni de 
col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona per a la 
reordenació dels equipaments penitenciaris a la ciutat de Barcelona.

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

A l’acord tercer d’aquest conveni es preveu que l’Ajuntament de Barcelona, com 
a molt tard el 31 de desembre de 2017, cedirà gratuïtament el domini dels solars de 
20.014 m2 i 6.500 m2, referenciats a l’acord segon, a la Generalitat de Catalunya, 
lliures de càrregues, de gravàmens i d’ocupants, amb o sense títol, per a poder-hi 
construir els equipaments penitenciaris descrits a l’acord anterior. A la darrera ad-
denda al conveni s’ha prorrogat aquest termini al 31 de desembre de 2019, a instàn-
cies de l’Ajuntament de Barcelona.

Barcelona, 11 de febrer de 2018
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sentències de 
treballs a favor de la comunitat dictades a Barcelona el 2018
314-03393/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 30501 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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 314-03393/12 us in-
formo del següent:

El Departament de Justícia no pot informar del nombre de sentències imposades 
en un any determinat ja que és el Consell General del Poder Judicial qui és compe-
tent per informar de les dades judicials.

 Barcelona, 14 de febrer de 2019
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
s’ha deixat de publicar la llista d’espera per realitzar mamografies, 
ressonàncies, tomografies computades o ecografies abdominals a 
l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona
314-03531/12

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 30466 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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 314-03531/12 us in-
formo del següent:

L’Hospital Universitari Joan XXIII declara periòdicament les dades de les llistes 
d’espera de les proves diagnostiques que es realitzen al centre sanitari:  colonoscòpies, 
ecocardiografies, ecografies (ginecològica i urològica), endoscòpia esofagogàstrica, 
electromiogrames, ergometries i polisomnografies.

L’any 2014, l’Hospital Universitari Joan XXIII va subscriure un contracte amb 
l’Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI), que és l’empresa pública que té com a 
missió la gestió, administració i execució dels serveis de diagnòstic per la imatge i 
de medicina nuclear, per la realització d’algunes proves com: ecografies (abdomi-
nal, ginecològica i urològica), TAC, RNM, mamografia, ergometria i gammagrafia.

L’IDI Tarragona està ubicat al mateix recinte sanitari de l’Hospital Universitari 
Joan XXIII i declara periòdicament aquestes proves a la seva llista d’espera.

Al lloc web del CatSalut, es publica mensualment el temps mitjà d’espera que té 
cada centre i cada patologia per poder atendre les persones que han de ser operades, 
s’han de fer una prova diagnòstica o s’han de visitar en una consulta d’atenció espe-
cialitzada. Per tant, les dades relatives al temps mitjà d’espera de l’Hospital Univer-
sitari Joan XXIII i de l’IDI Tarragona es poden consultar a l’enllaç http://catsalut.
gencat.cat/ca/coneix-catsalut/acces-sistema-salut/llistes-espera/.

Barcelona, 19 de febrer de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

http://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/acces-sistema-salut/llistes-espera/
http://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/acces-sistema-salut/llistes-espera/


BOPC 274
1 de març de 2019

3.25.05. Preguntes orals en el Ple 32

3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació 
de la justícia
310-00110/12

ANUNCI: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC

Reg. 30793 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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 164 del Re-
glament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la situació de la justícia a Catalunya.

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’estat 
d’algunes instal·lacions judicials
310-00111/12

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 30902 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern en relació amb l’estat d’algunes instal·laci-

ons judicials?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la inversió 
en infraestructures
310-00112/12

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 30903 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern en relació amb la inversió en infraestruc-

tures?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
malalties minoritàries
310-00113/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 30936 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la política del Govern en relació a les malalties minoritàries?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el 
tancament de l’exercici pressupostari del 2018
310-00114/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 30937 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el tancament de l’exercici pressupostari 2018

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el sistema 
d’emergències i seguretat
310-00115/12

ANUNCI: ALBERT BATET I CANADELL, DEL GP JXCAT

Reg. 30938 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern sobre el sistema d’emergències i seguretat 

de Catalunya?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Pla 
d’inversions de Ports de la Generalitat
310-00116/12

ANUNCI: ALBERT BATET I CANADELL, DEL GP JXCAT

Reg. 30939 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern sobre el pla d’inversions de Ports de Cata-

lunya?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el suport 
que presta a Carles Puigdemont
310-00117/12

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 30941 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
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– Sobre el apoyo que presta el Govern de la Generalitat al fugado de la justicia, 
Sr. Puigdemont.

Palacio del Parlamento, 25 de febrero de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la 
dependència
310-00118/12

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 30942 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la dependència.

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el model de 
prestació de serveis de rehabilitació ambulatòria i domiciliària
310-00119/12

ANUNCI: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 30943 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el model del Govern amb relació a la prestació de serveis de rehabilitació 

ambulatòria i domiciliària

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00062/12

ANUNCI: INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 29455 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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

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

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

política a Catalunya?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2019
Inés Arrimadas García, presidenta GP Cs

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00063/12

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 30439 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Molt Honorable President de la Generalitat en rela-

ció amb la situació política actual?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política i social
317-00064/12

ANUNCI: CARLES RIERA ALBERT, DEL SP CUP-CC

Reg. 30727 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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

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

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

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2019
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
317-00065/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 30935 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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

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

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

polítics succeïts a Catalunya?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
317-00066/12

ANUNCI: ALBERT BATET I CANADELL, DEL GP JXCAT

Reg. 30940 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és l’opinió del Molt Honorable President en relació als darrers esdeve-

niments de l’actualitat política?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00067/12

ANUNCI: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 30944 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, presidenta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és l’opinió del president de la Generalitat en relació a l’actual situació 

política?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2019
Jéssica Albiach Satorres, presidenta GP CatECP

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’estudi 
«Efectes de la immersió lingüística sobre l’alumnat castellanoparlant 
a Catalunya», de Jorge Calero i Álvaro Choi
311-00934/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 29182 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 25.02.2019

A la Mesa de la Comissió d’Educació
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

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 microdatos 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».
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Los datos del estudio identifican como perdedores a los alumnos castellano-
hablantes, que obtienen 10,85 puntos menos en ciencias y 10,30 puntos menos en 
lectura 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 
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 oralment en comissió sobre l’equitat 
educativa de la política d’immersió lingüística
311-00935/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 29184 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 25.02.2019

A la Mesa de la Comissió d’Educació
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

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 escola-res.

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 socio económico.

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 
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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

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
protecció dels drets educatius dels infants castellanoparlants
311-00936/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 29186 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 25.02.2019

A la Mesa de la Comissió d’Educació
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

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 escola-res.

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 con-creto se centra en 
una muestra de 1.347 alumnos de 44 centros y se excluye el alumnado de los cen-
tros privados y los estudiantes que llegaron a España con 6 o más años. El informe 
utiliza técnicas bivariadas y regresiones logísticas para asegurar una comparación 
homogénea de los resultados, controlando por sexo, tipo de centro y nivel socioe-
conómico.

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: 
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– ¿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

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
justificació de l’ajornament de les proves de competències bàsiques 
de quart d’ESO
311-00937/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 29190 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 25.02.2019

A la Mesa de la Comissió d’Educació
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

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 oralment en comissió 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
311-00938/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 29192 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 25.02.2019

A la Mesa de la Comissió d’Educació
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

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.
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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

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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
311-00939/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 29194 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 25.02.2019

A la Mesa de la Comissió d’Educació
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

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 De-par-

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 oralment en comissió sobre el 
compliment dels objectius d’energia renovable per al 2030
311-00941/12

ANUNCI: LUCAS SILVANO FERRO SOLÉ, DEL GP CATECP

Reg. 30433 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 

22.02.2019

A la Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Què pensa fer el Govern sabent que la patronal Eoliccat assegura que segons 
les dades preliminars presentats per l’Institut Català d’Energia (Icaen) Catalunya no 
podrà complir amb els objectius d’energia renovable el 2030?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2019
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
motius pel quals no es podrà complir amb els objectius d’energia 
renovable per al 2030
311-00942/12

ANUNCI: LUCAS SILVANO FERRO SOLÉ, DEL GP CATECP

Reg. 30434 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 

22.02.2019

A la Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els motius pels quals Catalunya no podrà complir amb els objectius 

d’energia renovable el 2030, com ha assegurat la patronal Eoliccat segons les dades 
preliminars presentats per l’Institut Català d’Energia (Icaen) al VI Congrés Català 
de l’Energia?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2019
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat GP CatECP

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la investigació de la 
Inspecció de Treball a l’empresa Glovo
314-04102/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 30222 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la valoració del govern respecte a la investigació d’Inspecció de Tre-

ball a l’empresa Glovo?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2019
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP



BOPC 274
1 de març de 2019

3.25.15. Preguntes per escrit 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la causa de la 
presència de moltes esferes de polietilè a la platja de la Pineda, de 
Vila-seca (Tarragonès)
314-04103/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 30223 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina ha estat la resposta de l’organisme competent en navegació marítima 

sobre la presència de la gran quantitat d’esferes, aparentment de polietilè (gransa), 
distribuïdes per tota la platja de Pineda?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2019
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contractes 
adjudicats per la Direcció General d’Economia Social, el Tercer 
Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa
314-04104/12

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 30227 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el llistat dels contractes que ha realitzat la Direcció General d’Econo-

mia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa des de l’1 de gener de 
2016 a l’1 de febrer de 2018? (Especificar el nom de l’empresa adjudicatària, l’objec-
te del contracte i l’import de cada un dels contractes)

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2019
Raúl Moreno Montaña, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de 
la Moció 25/XII, sobre les condicions laborals dels treballadors del 
sector turístic i la creació d’un segell de treball just i de qualitat per 
al sector de l’hostaleria i la restauració
314-04105/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 30288 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els tràmits que el Govern ha fet a dia d’avui per donar compliment 

a la Moció 302-00026 / 12 sobre les condicions laborals dels treballadors i treballa-
dores del sector turístic?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2019
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’explicació de 
l’increment d’accidents laborals
314-04106/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 30409 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Com justifica el Govern que en l’última enquesta de població activa (EPA), hi 

hagi un ampli augment d’accidents laborals, així com el nombre de morts sent la xi-
fra més alta dels últims 20 anys?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2019
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Fascicle segon
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
reunions del plenari, la comissió permanent, les comissions de 
treball i els grups de treball de l’Observatori dels Drets de la Infància 
en el període 2016-2018
314-04107/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 30418 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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: 
– Quantes reunions han mantingut el plenari, la comissió permanent i cada una 

de les comissions de treball i grups de treball de l’Observatori dels Drets de la In-
fància els anys 2016, 2017 i 2018? En quines dates s’han reunit?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2019
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els temes tractats 
en les reunions del Ple, la Comissió Permanent, les comissions de 
treball i els grups de treball de l’Observatori dels Drets de la Infància 
en el període 2016-2018
314-04108/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 30419 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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 són els temes que s’han tractat en les diferents reunions del plenari, la 

comissió permanent i cada una de les comissions de treball i grups de treball de 
l’Observatori dels Drets de la Infància els anys 2016, 2017 i 2018?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2019
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els objectius fixats 
en les reunions del Ple, la Comissió Permanent, les comissions de 
treball i els grups de treball de l’Observatori dels Drets de la Infància 
en el període 2016-2018
314-04109/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 30420 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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 objectius han estat fixats a cada una de les reunions del plenari, la co-

missió permanent i cada una de les comissions de treball i grups de treball de l’Ob-
servatori dels Drets de la Infància els anys 2016, 2017 i 2018?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2019
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acords adoptats 
en les reunions del Ple, la Comissió Permanent, les comissions de 
treball i els grups de treball de l’Observatori dels Drets de la Infància 
en el període 2016-2018
314-04110/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 30421 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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 són els acords que s’han adoptat en les diferents reunions del plenari, 

la comissió permanent i cada una de les comissions de treball i grups de treball de 
l’Observatori dels Drets de la Infància els anys 2016, 2017 i 2018?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2019
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració 
dels protocols i les mesures de protecció, provisió, prevenció 
i participació infantil i juvenil per l’Observatori dels Drets de la 
Infància
314-04111/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 30422 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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 l’Observatori dels Drets de la Infància dels protocols i les 

mesures que existeixen actualment en matèria de protecció, provisió, prevenció i 
participació infantil i juvenil?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2019
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració dels 
circuits, els processos i els mecanismes de protecció, provisió, 
prevenció i participació infantil i juvenil per l’Observatori dels Drets 
de la Infància
314-04112/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 30423 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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 l’Observatori dels Drets de la Infància dels circuits, pro-

cessos i mecanismes que existeixen actualment en matèria de protecció, provisió, 
prevenció i participació infantil i juvenil?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2019
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els serveis de 
protecció, provisió, prevenció i participació infantil i juvenil
314-04113/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 30424 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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 serveis existeixen actualment en matèria de protecció, provisió, preven-

ció i participació infantil i juvenil?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2019
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
promogudes per l’Observatori dels Drets de la Infància per a divulgar 
els drets dels infants i els adolescents
314-04114/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 30425 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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: 
– Quines mesures ha promogut l’Observatori dels Drets de la Infància per acon-

seguir el màxim grau de divulgació dels drets reconeguts als infants i adolescents 
des de la seva creació?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2019
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis de les 
necessitats, les condicions de vida i l’adequació de l’ordenament 
jurídic dels infants i els adolescents que ha promogut l’Observatori 
dels Drets de la Infància
314-04115/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 30426 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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 



BOPC 274
1 de març de 2019

3.25.15. Preguntes per escrit 50

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 estudis sobre la les necessitats, les condicions de vida i l’adequació de 

l’ordenament jurídic dels infants i adolescents ha promogut l’Observatori dels Drets 
de la Infància des de la seva creació?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2019
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les propostes 
d’actuació en matèria de protecció, provisió, prevenció i participació 
infantil i juvenil que ha presentat l’Observatori dels Drets de la 
Infància a la Generalitat
314-04116/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 30427 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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: 
– Quines propostes d’actuació ha elaborat i formulat l’Observatori dels Drets de 

la Infància als organismes competents de la Generalitat en matèria de protecció, 
provisió, prevenció i participació infantil i juvenil des de la seva creació?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2019
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals Catalunya no podrà complir amb els objectius d’energia 
renovable el 2030
314-04117/12

FORMULACIÓ: LUCAS SILVANO FERRO SOLÉ, DEL GP CATECP

Reg. 30431 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

A la Mesa del Parlament
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els motius pels quals Catalunya no podrà complir amb els objectius 

d’energia renovable el 2030, com ha assegurat la patronal Eoliccat segons les dades 
preliminars presentats per l’Institut Català d’Energia (Icaen) al VI Congrés Català 
de l’Energia?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2019
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions 
previstes davant les dades preliminars de l’Institut Català d’Energia 
que apunten que Catalunya no podrà complir amb els objectius 
d’energia renovable el 2030
314-04118/12

FORMULACIÓ: LUCAS SILVANO FERRO SOLÉ, DEL GP CATECP

Reg. 30432 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

A la Mesa del Parlament
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Què pensa fer el Govern sabent que la patronal Eoliccat assegura que segons 

les dades preliminars presentats per l’Institut Català d’Energia (Icaen) Catalunya no 
podrà complir amb els objectius d’energia renovable el 2030?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2019
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les condicions de la 
subrogació dels treballadors d’Aigües Ter Llobregat
314-04119/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 30451 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Amb quines condicions s’ha fet la subrogació dels treballadors d’ATLL?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2019
Jordi Terrades i Santacreu, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els respecte de les 
condicions de treball en la subrogació dels treballadors d’Aigües Ter 
Llobregat
314-04120/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 30452 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– S’han respectat les condicions de treball en la subrogació dels treballadors de 

l’ATLL?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2019
Jordi Terrades i Santacreu, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’incompliment del 
Decret 380/2006, del 10 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de 
la planificació hidrològica, a la riera de la Bisbal del Penedès (Baix 
Penedès)
314-04121/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 30458 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Està l’Agència Catalana de l’Aigua incomplint el Decret 380/2006, de 10 oc-

tubre, pel qual es va aprovar el reglament de planificació hidrològica sobre la de-
terminació, planificació, previsió i actuacions en relació a la Riera de la Bisbal 
(Tarragona)?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2019
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el paper de 
l’Administració local en el sistema de formació i qualificació 
professionals
314-04122/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 30460 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern respecte el paper de l’administració local 

en el sistema de formació i qualificació professionals?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la integració dels 
ajuntaments en la comissió rectora de la futura Agència Pública de 
Formació i Qualificació Professionals de Catalunya
314-04123/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 30461 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern respecte la integració dels ajuntaments en 

la comissió rectora de la futura Agència de formació i qualificació professional de 
Catalunya? Considera que l’administració local ha de participar en els òrgans rectors 
del sistema de formació i qualificació professionals?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de la 
Llei 10/2015, de formació i qualificació professionals
314-04124/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 30462 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Pensa el Govern donar compliment a l’article 7.2. de la Llei 10/2015, del 19 de 

juny, de formació i qualificació professionals que estableix que l’administració local 
forma part dels òrgans rectors i de participació del sistema de formació i qualifica-
ció professionals?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el respecte del 
conveni col·lectiu acordat en la subrogació dels treballadors d’Aigües 
Ter Llobregat
314-04125/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 30506 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– En la subrogació dels treballadors/es de l’ATLL es respectarà el conveni col-

lectiu acordat?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2019
Jordi Terrades i Santacreu, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les condicions 
laborals dels educadors socials dels centres concertats de menors 
tutelats per la Generalitat
314-04126/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 30507 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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.

El 18 de febrer de 2019 educadores i educadors socials de centres concertats de 
menors tutelats per Generalitat de Catalunya es van manifestar davant la  DGAIA per 
denunciar les seves condicions laborals precàries, la manca de personal als centres i 
el col·lapse que pateix actualment el sistema de protecció de menors.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Té coneixement el Govern de les condicions laborals dels educadors i educado-

res socials de centres concertats de menors tutelats per la Generalitat de Catalunya?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2019
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a 
terme per a garantir els drets laborals dels educadors socials dels 
centres concertats de menors tutelats per la Generalitat
314-04127/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 30508 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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.

El 18 de febrer de 2019 educadores i educadors socials de centres concertats de 
menors tutelats per Generalitat de Catalunya es van manifestar davant la  DGAIA per 
denunciar les seves condicions laborals precàries, la manca de personal als centres i 
el col·lapse que pateix actualment el sistema de protecció de menors.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines accions ha dut a terme el Govern per garantir els drets laborals dels 

educadors i educadores socials de centres concertats de menors tutelats per la Ge-
neralitat de Catalunya?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2019
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a garantir unes millors condicions laborals per als 
educadors socials dels centres concertats de menors tutelats per la 
Generalitat
314-04128/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 30509 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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.

El 18 de febrer de 2019 educadores i educadors socials de centres concertats de 
menors tutelats per Generalitat de Catalunya es van manifestar davant la  DGAIA per 
denunciar les seves condicions laborals precàries, la manca de personal als centres i 
el col·lapse que pateix actualment el sistema de protecció de menors.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures té previst el Govern portar a terme per a garantir millors con-

dicions laborals als educadors i educadores socials de centres concertats de menors 
tutelats per la Generalitat de Catalunya?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2019
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb els 
educadors socials dels centres concertats de menors tutelats per la 
Generalitat per a millorar llurs condicions laborals
314-04129/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 30510 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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.

El 18 de febrer de 2019 educadores i educadors socials de centres concertats de 
menors tutelats per Generalitat de Catalunya es van manifestar davant la  DGAIA per 
denunciar les seves condicions laborals precàries, la manca de personal als centres i 
el col·lapse que pateix actualment el sistema de protecció de menors.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– S’ha reunit el Govern amb els educadors i educadores socials de centres con-

certats de menors tutelats per la Generalitat de Catalunya per millorar les seves 
condi cions laborals? En cas afirmatiu, a quins acords han arribat? En cas negatiu, 
per quin motiu no s’ha reunit?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2019
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’elaborar plans de contingència en el sector de l’automoció
314-04130/12

FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 30515 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamen-

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

Els canvis al sector de la mobilitat estan abocant el sector de l’automoció a can-
vis profunds i estratègics que marquen el futur d’un dels sectors més competitiu i 
estratègics de l’economia de Catalunya, amb un impacte en l’activitat econòmica, 
especialment en l’ocupació. En aquest sentit, els treballadors de Nissan han mos-
trat la seva preocupació per la baixa producció que té l’empresa, que actualment es 
situa en un 38% de la capacitat de la planta, i per la falta de demandes que hi ha a 
curt termini. Els sindicats reclamen un pla d’inversió a llarg termini per garantir la 
fàbrica en un futur. En aquest cas, les inversions tecnològiques són necessàries per 
mantenir la competitivitat de la planta de Zona Franca.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
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– Davant els profunds canvis del sector de l’automoció, té previst el Govern l’ela-
boració de plans de contingència?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’elaborar informes d’impacte en les plantes d’automoció arran dels 
canvis en el sector
314-04131/12

FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 30516 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamen-

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

Els canvis al sector de la mobilitat estan abocant el sector de l’automoció a can-
vis profunds i estratègics que marquen el futur d’un dels sectors més competitiu i 
estratègics de l’economia de Catalunya, amb un impacte en l’activitat econòmica, 
especialment en l’ocupació. En aquest sentit, els treballadors de Nissan han mos-
trat la seva preocupació per la baixa producció que té l’empresa, que actualment es 
situa en un 38% de la capacitat de la planta, i per la falta de demandes que hi ha a 
curt termini. Els sindicats reclamen un pla d’inversió a llarg termini per garantir la 
fàbrica en un futur. En aquest cas, les inversions tecnològiques són necessàries per 
mantenir la competitivitat de la planta de Zona Franca.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Davant els profunds canvis del sector de l’automoció, té previst el Govern l’ela-

boració d’informes d’impacte en les plantes d’automoció de Catalunya?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’elaborar plans de transició industrial en el sector de l’automoció
314-04132/12

FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 30517 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamen-

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

Els canvis al sector de la mobilitat estan abocant el sector de l’automoció a can-
vis profunds i estratègics que marquen el futur d’un dels sectors més competitiu i 
estratègics de l’economia de Catalunya, amb un impacte en l’activitat econòmica, 
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especialment en l’ocupació. En aquest sentit, els treballadors de Nissan han mos-
trat la seva preocupació per la baixa producció que té l’empresa, que actualment es 
situa en un 38% de la capacitat de la planta, i per la falta de demandes que hi ha a 
curt termini. Els sindicats reclamen un pla d’inversió a llarg termini per garantir la 
fàbrica en un futur. En aquest cas, les inversions tecnològiques són necessàries per 
mantenir la competitivitat de la planta de Zona Franca.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Davant els profunds canvis del sector de l’automoció, té previst el Govern l’ela-

boració de plans de transició industrial?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’elaborar informes sobre jaciments d’ocupació en el sector de 
l’automoció arran dels canvis en el sector
314-04133/12

FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 30518 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamen-

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

Els canvis al sector de la mobilitat estan abocant el sector de l’automoció a can-
vis profunds i estratègics que marquen el futur d’un dels sectors més competitiu i 
estratègics de l’economia de Catalunya, amb un impacte en l’activitat econòmica, 
especialment en l’ocupació. En aquest sentit, els treballadors de Nissan han mos-
trat la seva preocupació per la baixa producció que té l’empresa, que actualment es 
situa en un 38% de la capacitat de la planta, i per la falta de demandes que hi ha a 
curt termini. Els sindicats reclamen un pla d’inversió a llarg termini per garantir la 
fàbrica en un futur. En aquest cas, les inversions tecnològiques són necessàries per 
mantenir la competitivitat de la planta de Zona Franca.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Davant els profunds canvis del sector de l’automoció, té previst el Govern l’ela-

boració d’informes sobre jaciments d’ocupació del sector com pot ser la producció 
de bateries elèctriques?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de la 
planta de Nissan a Barcelona
314-04134/12

FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 30519 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamen-

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

Els canvis al sector de la mobilitat estan abocant el sector de l’automoció a can-
vis profunds i estratègics que marquen el futur d’un dels sectors més competitiu i 
estratègics de l’economia de Catalunya, amb un impacte en l’activitat econòmica, 
especialment en l’ocupació. En aquest sentit, els treballadors de Nissan han mos-
trat la seva preocupació per la baixa producció que té l’empresa, que actualment es 
situa en un 38% de la capacitat de la planta, i per la falta de demandes que hi ha a 
curt termini. Els sindicats reclamen un pla d’inversió a llarg termini per garantir la 
fàbrica en un futur. En aquest cas, les inversions tecnològiques són necessàries per 
mantenir la competitivitat de la planta de Zona Franca.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– El Govern té coneixement de la situació en què es troba la planta de Nissan a 

Barcelona actualment?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de la 
baixa producció de la planta de Nissan a Barcelona
314-04135/12

FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 30520 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamen-

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

Els canvis al sector de la mobilitat estan abocant el sector de l’automoció a can-
vis profunds i estratègics que marquen el futur d’un dels sectors més competitiu i 
estratègics de l’economia de Catalunya, amb un impacte en l’activitat econòmica, 
especialment en l’ocupació. En aquest sentit, els treballadors de Nissan han mos-
trat la seva preocupació per la baixa producció que té l’empresa, que actualment es 
situa en un 38% de la capacitat de la planta, i per la falta de demandes que hi ha a 
curt termini. Els sindicats reclamen un pla d’inversió a llarg termini per garantir la 
fàbrica en un futur. En aquest cas, les inversions tecnològiques són necessàries per 
mantenir la competitivitat de la planta de Zona Franca.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
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– Quins són els motius, amb la informació de què disposa el Govern, de la bai-
xa producció de la planta de Nissan a Barcelona i la seva falta de demandes a curt 
termini?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les converses amb 
la direcció de la planta de Nissan a Barcelona sobre la situació de la 
fàbrica i les propostes de futur i millorament
314-04136/12

FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 30521 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamen-

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

Els canvis al sector de la mobilitat estan abocant el sector de l’automoció a can-
vis profunds i estratègics que marquen el futur d’un dels sectors més competitiu i 
estratègics de l’economia de Catalunya, amb un impacte en l’activitat econòmica, 
especialment en l’ocupació. En aquest sentit, els treballadors de Nissan han mos-
trat la seva preocupació per la baixa producció que té l’empresa, que actualment es 
situa en un 38% de la capacitat de la planta, i per la falta de demandes que hi ha a 
curt termini. Els sindicats reclamen un pla d’inversió a llarg termini per garantir la 
fàbrica en un futur. En aquest cas, les inversions tecnològiques són necessàries per 
mantenir la competitivitat de la planta de Zona Franca.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Ha parlat el Govern amb la direcció d’empresa de la planta de Nissan a Bar-

celona per parlar de la situació de la fàbrica i les possibles propostes i accions de 
futur i de millora?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les converses  
amb el comitè d’empresa de la planta de Nissan a Barcelona sobre  
la situació laboral dels treballadors i les propostes de futur  
i millorament de les condicions laborals
314-04137/12

FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 30522 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamen-

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

Els canvis al sector de la mobilitat estan abocant el sector de l’automoció a can-
vis profunds i estratègics que marquen el futur d’un dels sectors més competitiu i 
estratègics de l’economia de Catalunya, amb un impacte en l’activitat econòmica, 
especialment en l’ocupació. En aquest sentit, els treballadors de Nissan han mos-
trat la seva preocupació per la baixa producció que té l’empresa, que actualment es 
situa en un 38% de la capacitat de la planta, i per la falta de demandes que hi ha a 
curt termini. Els sindicats reclamen un pla d’inversió a llarg termini per garantir la 
fàbrica en un futur. En aquest cas, les inversions tecnològiques són necessàries per 
mantenir la competitivitat de la planta de Zona Franca.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Ha parlat el Govern amb el comitè d’empresa de la planta de Nissan a Barcelo-

na per parlar de la situació laboral dels treballadors de la fàbrica i les propostes de 
futur i de millora de les condicions laborals?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions 
previstes per a garantir la continuïtat de la planta de Nissan a 
Barcelona
314-04138/12

FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 30523 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamen-

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

Els canvis al sector de la mobilitat estan abocant el sector de l’automoció a can-
vis profunds i estratègics que marquen el futur d’un dels sectors més competitiu i 
estratègics de l’economia de Catalunya, amb un impacte en l’activitat econòmica, 
especialment en l’ocupació. En aquest sentit, els treballadors de Nissan han mos-
trat la seva preocupació per la baixa producció que té l’empresa, que actualment es 
situa en un 38% de la capacitat de la planta, i per la falta de demandes que hi ha a 
curt termini. Els sindicats reclamen un pla d’inversió a llarg termini per garantir la 
fàbrica en un futur. En aquest cas, les inversions tecnològiques són necessàries per 
mantenir la competitivitat de la planta de Zona Franca.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quines accions té previst el Govern portar a terme per garantir la continuïtat 

de la planta de Nissan a Barcelona?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions 
previstes per a garantir els llocs de treball de la planta de Nissan a 
Barcelona
314-04139/12

FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 30524 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamen-

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

Els canvis al sector de la mobilitat estan abocant el sector de l’automoció a can-
vis profunds i estratègics que marquen el futur d’un dels sectors més competitiu i 
estratègics de l’economia de Catalunya, amb un impacte en l’activitat econòmica, 
especialment en l’ocupació. En aquest sentit, els treballadors de Nissan han mos-
trat la seva preocupació per la baixa producció que té l’empresa, que actualment es 
situa en un 38% de la capacitat de la planta, i per la falta de demandes que hi ha a 
curt termini. Els sindicats reclamen un pla d’inversió a llarg termini per garantir la 
fàbrica en un futur. En aquest cas, les inversions tecnològiques són necessàries per 
mantenir la competitivitat de la planta de Zona Franca.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quines accions té previst el Govern portar a terme per garantir els llocs labo-

rals dels treballadors de la planta de Nissan a Barcelona?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
relatives a la situació del sector automobilístic
314-04140/12

FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 30525 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamen-

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

Els canvis al sector de la mobilitat estan abocant el sector de l’automoció a can-
vis profunds i estratègics que marquen el futur d’un dels sectors més competitiu i 
estratègics de l’economia de Catalunya, amb un impacte en l’activitat econòmica, 
especialment en l’ocupació. En aquest sentit, els treballadors de Nissan han mos-
trat la seva preocupació per la baixa producció que té l’empresa, que actualment es 
situa en un 38% de la capacitat de la planta, i per la falta de demandes que hi ha a 
curt termini. Els sindicats reclamen un pla d’inversió a llarg termini per garantir la 
fàbrica en un futur. En aquest cas, les inversions tecnològiques són necessàries per 
mantenir la competitivitat de la planta de Zona Franca.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
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– Quin és el capteniment del Govern en relació a la situació en què es troba el 
sector automobilístic a Catalunya actualment?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’emprendre accions en el marc del Pacte per a la Indústria a 
Catalunya per a garantir el sector de l’automoció
314-04141/12

FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 30526 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamen-

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

Els canvis al sector de la mobilitat estan abocant el sector de l’automoció a can-
vis profunds i estratègics que marquen el futur d’un dels sectors més competitiu i 
estratègics de l’economia de Catalunya, amb un impacte en l’activitat econòmica, 
especialment en l’ocupació. En aquest sentit, els treballadors de Nissan han mos-
trat la seva preocupació per la baixa producció que té l’empresa, que actualment es 
situa en un 38% de la capacitat de la planta, i per la falta de demandes que hi ha a 
curt termini. Els sindicats reclamen un pla d’inversió a llarg termini per garantir la 
fàbrica en un futur. En aquest cas, les inversions tecnològiques són necessàries per 
mantenir la competitivitat de la planta de Zona Franca.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Govern portar a terme accions en el marc del Pacte per la Indús-

tria a Catalunya per garantir el sector de l’automoció?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els plans d’ocupació 
previstos per als treballadors de la planta de Nissan a Barcelona
314-04142/12

FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 30527 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamen-

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

Els canvis al sector de la mobilitat estan abocant el sector de l’automoció a can-
vis profunds i estratègics que marquen el futur d’un dels sectors més competitiu i 
estratègics de l’economia de Catalunya, amb un impacte en l’activitat econòmica, 
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especialment en l’ocupació. En aquest sentit, els treballadors de Nissan han mos-
trat la seva preocupació per la baixa producció que té l’empresa, que actualment es 
situa en un 38% de la capacitat de la planta, i per la falta de demandes que hi ha a 
curt termini. Els sindicats reclamen un pla d’inversió a llarg termini per garantir la 
fàbrica en un futur. En aquest cas, les inversions tecnològiques són necessàries per 
mantenir la competitivitat de la planta de Zona Franca.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quins plans d’ocupació té previst el Govern pels treballadors de la planta de 

Nissan a Barcelona en el cas que es puguin veure afectats per la baixa producció  
de l’empresa?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de la 
planta d’automoció de Bosch
314-04143/12

FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 30528 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamen-

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

La planta de Bosch a Catalunya ha vist reduïda la seva capacitat de producció, i 
la venta d’algunes divisions. Aquesta situació posa en risc el projecte a llarg termini 
i genera inestabilitat a la plantilla.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– El Govern té coneixement de la situació en què es troba la planta d’automoció 

de Bosch a Catalunya actualment?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de la 
baixa producció de la planta d’automoció de Bosch i la manca de 
projecte de continuïtat
314-04144/12

FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 30529 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamen-

tari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 
166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.
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La planta de Bosch a Catalunya ha vist reduïda la seva capacitat de producció, i 
la venta d’algunes divisions. Aquesta situació posa en risc el projecte a llarg termini 
i genera inestabilitat a la plantilla.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els motius de la baixa producció de la planta d’automoció de Bosch 

a Catalunya i la seva falta d’un projecte de continuïtat?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les converses amb 
la direcció d’empresa de la planta d’automoció de Bosch sobre la 
situació de la fàbrica i les propostes de futur i millorament
314-04145/12

FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 30530 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamen-

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

La planta de Bosch a Catalunya ha vist reduïda la seva capacitat de producció, i 
la venta d’algunes divisions. Aquesta situació posa en risc el projecte a llarg termini 
i genera inestabilitat a la plantilla.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Ha parlat el Govern amb la direcció d’empresa la planta d’automoció de Bosch 

a Catalunya per parlar de la situació de la fàbrica i les possibles propostes i accions 
de futur i de millora?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les converses amb 
el comitè d’empresa de la planta d’automoció de Bosch sobre la 
situació laboral dels treballadors de la fàbrica i les propostes de 
futur i millorament de les condicions laborals
314-04146/12

FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 30531 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamen-

tari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 
166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.
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La planta de Bosch a Catalunya ha vist reduïda la seva capacitat de producció, i 
la venta d’algunes divisions. Aquesta situació posa en risc el projecte a llarg termini 
i genera inestabilitat a la plantilla.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Ha parlat el Govern amb el comitè d’empresa la planta d’automoció de Bosch 

a Catalunya per parlar de la situació laboral dels treballadors de la fàbrica i les pro-
postes de futur i de millora de les condicions laborals?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions 
previstes per a garantir la continuïtat de la planta d’automoció de 
Bosch
314-04147/12

FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 30532 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamen-

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

La planta de Bosch a Catalunya ha vist reduïda la seva capacitat de producció, i 
la venta d’algunes divisions. Aquesta situació posa en risc el projecte a llarg termini 
i genera inestabilitat a la plantilla.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quines accions té previst el Govern portar a terme per garantir la continuïtat 

de la planta d’automoció de Bosch a Catalunya?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions 
previstes per a garantir els llocs de treball de la planta d’automoció 
de Bosch
314-04148/12

FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 30533 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamen-

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

La planta de Bosch a Catalunya ha vist reduïda la seva capacitat de producció, i 
la venta d’algunes divisions. Aquesta situació posa en risc el projecte a llarg termini 
i genera inestabilitat a la plantilla.
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Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quines accions té previst el Govern portar a terme per garantir els llocs labo-

rals dels treballadors de la planta d’automoció de Bosch a Catalunya?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dies 
que el president de la Generalitat ha estat a Brussel·les per a  donar-hi 
una conferència el 18 de febrer de 2019
314-04149/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 30577 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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 Brussel·les (Bèlgica) 

amb motiu de la conferència pronunciada en aquesta ciutat, juntament amb l’ex-
president Carles Puigdemont, el passat dia 18 de febrer de 2019?

Palau del Parlament, 20 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 Brussel·les per a 
donar-hi una conferència el 18 de febrer de 2019
314-04150/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 30578 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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 viatge a 

Bèlgica el passat 18 de febrer de 2019 amb motiu de la conferència pronunciada  
a Brussel·les? Desglossar l’agenda per dies.

Palau del Parlament, 20 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 Brussel·les per 
a donar-hi una conferència el 18 de febrer de 2019
314-04151/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 30579 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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 desplaçament a 
Bèlgica el passat dia 18 de febrer de 2019?

Palau del Parlament, 20 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 Brussel·les per a donar-hi una conferència el 18 de febrer de 2019
314-04152/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 30580 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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 des-

plaçament a Bèlgica el passat dia 18 de febrer de 2019? En cas afirmatiu, quants 
periodistes l’han acompanyat, a quins mitjans hi treballen i qui ha assumit el cost 
del viatge dels periodistes? En el cas que la Generalitat hagi assumit el cost del 
 viatge, quin ha estat el cost total del desplaçament dels periodistes? Desglossar per 
 conceptes.

Palau del Parlament, 20 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 Brussel·les per 
a donar-hi una conferència el 18 de febrer de 2019 en concepte de 
desplaçaments
314-04153/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 30581 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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, a Bèlgica el passat dia 18 de febrer de 2019, en concepte de despla-
çament (vols)? Indicar les característiques del viatge.

Palau del Parlament, 20 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 Brussel·les per 
a donar-hi una conferència el 18 de febrer de 2019 en concepte de 
pernoctació
314-04154/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 30582 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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, a Bèlgica el passat dia 18 de febrer de 2019, en concepte de pernocta-
ció, en el cas que hagi hagut? Indicar les característiques dels establiments hotelers 
en els que s’han allotjat.

Palau del Parlament, 20 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 Brussel·les per 
a donar-hi una conferència el 18 de febrer de 2019 en concepte de 
manutenció
314-04155/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 30583 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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, a Bèlgica el passat dia 18 de febrer de 2019, en concepte de manu-
tenció?

Palau del Parlament, 20 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 Brussel·les per 
a donar-hi una conferència el 18 de febrer de 2019 en concepte de 
transport per als desplaçaments durant l’estada
314-04156/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 30584 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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, a Bèlgica el passat dia 18 de febrer de 2019, en concepte de transport 
per als desplaçaments durant la visita? Indicar les característiques del viatge.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la Generalitat 
ha pagat el lloguer de les dependències de l’hotel de Brussel·les en 
què el president de la Generalitat va donar una conferència el 18 de 
febrer de 2019
314-04157/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 30585 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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: 
– Ha pagat la Generalitat de Catalunya el lloguer de les dependències de l’ho-

tel Steigenberger a Brussel·les (Bèlgica) on el president de la Generalitat, juntament 
amb l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, va pronunciar un conferèn-
cia el passat dia 18 de febrer de 2019? En cas afirmatiu, quin ha estat el cost total del 
lloguer de les dependències de l’hotel? Desglossar per conceptes.

Palau del Parlament, 20 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 Cultura ha estat a Brussel·les amb motiu de la 
conferència que va donar-hi el president de la Generalitat el 18 de 
febrer de 2019
314-04158/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 30586 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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 Cultura a Brussel·les (Bèlgica) amb 

motiu de la conferència pronunciada pel president de la Generalitat en aquesta ciu-
tat, juntament amb l’expresident Carles Puigdemont, el passat dia 18 de febrer de 
2019?

Palau del Parlament, 20 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 Cultura durant el seu viatge a Brussel·les amb motiu de 
la conferència que va donar-hi el president de la Generalitat el 18 de 
febrer de 2019
314-04159/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 30587 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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 Cultura durant el seu viatge a Bèlgi-

ca el passat 18 de febrer de 2019 amb motiu de la conferència pronunciada pel presi-
dent de la Generalitat a Brussel·les? Desglossar l’agenda per dies.

Palau del Parlament, 20 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 Cultura durant el seu viatge a Brussel·les amb 
motiu de la conferència que va donar-hi el president de la Generalitat 
el 18 de febrer de 2019
314-04160/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 30588 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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 Cultura durant el seu desplaçament a Bèlgi-
ca el passat dia 18 de febrer de 2019?

Palau del Parlament, 20 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 Cultura durant el seu viatge a 
Brussel·les amb motiu de la conferència que va donar-hi el president 
de la Generalitat el 18 de febrer de 2019
314-04161/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 30589 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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 Cultura durant el seu desplaça-

ment a Bèlgica el passat dia 18 de febrer de 2019? En cas afirmatiu, quants periodis-
tes l’han acompanyat, a quins mitjans hi treballen i qui ha assumit el cost del viatge 
dels periodistes? En el cas que la Generalitat hagi assumit el cost del viatge, quin 
ha estat el cost total del desplaçament dels periodistes? Desglossar per conceptes.

Palau del Parlament, 20 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 Cultura i els seus acompanyants a Brussel·les amb 
motiu de la conferència que va donar-hi el president de la Generalitat 
el 18 de febrer de 2019 en concepte de desplaçaments
314-04162/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 30590 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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 de la consellera de Cultura, i dels seus acompa-

nyants, a Bèlgica el passat dia 18 de febrer de 2019, en concepte de desplaçament 
(vols)? Indicar les característiques del viatge.

Palau del Parlament, 20 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 Cultura i els seus acompanyants a Brussel·les amb 
motiu de la conferència que va donar-hi el president de la Generalitat 
el 18 de febrer de 2019 en concepte de pernoctació
314-04163/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 30591 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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 Cultura, i dels seus 

acompanyants, a Bèlgica el passat dia 18 de febrer de 2019, en concepte de pernocta-
ció, en el cas que hagi hagut? Indicar les característiques dels establiments hotelers 
en els que s’han allotjat.

Palau del Parlament, 20 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 Cultura i els seus acompanyants a Brussel·les amb 
motiu de la conferència que va donar-hi el president de la Generalitat 
el 18 de febrer de 2019 en concepte de manutenció
314-04164/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 30592 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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 Cultura, i dels seus 

acompanyants, a Bèlgica el passat dia 18 de febrer de 2019, en concepte de manu-
tenció?

Palau del Parlament, 20 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 Cultura i els seus acompanyants a Brussel·les 
amb motiu de la conferència que va donar-hi el president de la 
Generalitat el 18 de febrer de 2019 en concepte de transport per als 
desplaçaments durant l’estada
314-04165/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 30593 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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 Cultura, i dels seus 

acompanyants, a Bèlgica el passat dia 18 de febrer de 2019, en concepte de transport 
per als desplaçaments durant la visita? Indicar les característiques del viatge.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la Generalitat ha 
pagat el viatge del vicepresident primer del Parlament a Brussel·les 
amb motiu de la conferència que va donar-hi el president de la 
Generalitat el 18 de febrer de 2019
314-04166/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 30594 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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: 
– Ha pagat la Generalitat de Catalunya el viatge del vicepresident primer del Par-

lament de Catalunya a Bèlgica del passat 18 de febrer de 2019, així com els despla-
çaments interns que s’hagin produït, amb motiu de la conferència pronunciada pel 
president de la Generalitat a la ciutat de Brussel·les? En cas afirmatiu, quin ha estat 
el cost total del viatge? Desglossar per conceptes.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la Generalitat ha 
pagat el viatge de diversos diputats del Parlament a Brussel·les amb 
motiu de la conferència que va donar-hi el president de la Generalitat 
el 18 de febrer de 2019
314-04167/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 30595 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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: 
– Ha pagat la Generalitat de Catalunya el viatge de diversos diputats del Parla-

ment de Catalunya a Bèlgica del passat 18 de febrer de 2019, així com els despla-
çaments interns que s’hagin produït, amb motiu de la conferència pronunciada pel 
president de la Generalitat a la ciutat de Brussel·les? En cas afirmatiu, quin ha estat 
el cost total del viatge i a quants diputats la Generalitat els ha pagat el viatge? Des-
glossar per conceptes.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la Generalitat ha 
pagat el viatge de l’advocat Jaume Alonso-Cuevillas a Brussel·les 
amb motiu de la conferència que va donar-hi el president de la 
Generalitat el 18 de febrer de 2019
314-04168/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 30596 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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: 
– Ha pagat la Generalitat de Catalunya el viatge de l’advocat Jaume Alonso- 

Cuevillas a Bèlgica del passat 18 de febrer de 2019, així com els desplaçaments in-
terns que s’hagin produït, amb motiu de la conferència pronunciada pel president de 
la Generalitat a la ciutat de Brussel·les? En cas afirmatiu, quin ha estat el cost total 
del viatge? Desglossar per conceptes.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la Generalitat 
ha pagat el viatge de la cònjuge del president de la Generalitat a 
Brussel·les amb motiu de la conferència que va donar-hi el president 
el 18 de febrer de 2019
314-04169/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 30597 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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: 
– Ha pagat la Generalitat de Catalunya el viatge de la cònjuge del president de 

la Generalitat a Bèlgica el passat 18 de febrer de 2019, així com els desplaçaments 
interns que s’hagin produït, amb motiu de la conferència pronunciada pel president 
a la ciutat de Brussel·les? En cas afirmatiu, quin ha estat el cost total del viatge? Des-
glossar per conceptes.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
dies que el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència ha estat a Madrid amb motiu del procediment judicial 
pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04170/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 30598 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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 d’Acció Exterior, Relacions Institucio-

nals i Transparència a Madrid amb motiu de la vista oral del procediment judicial 
que es substancia davant el Tribunal Suprem que enjudicia el referèndum il·legal del 
1 d’octubre de 2017?

Palau del Parlament, 21 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 d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
durant la seva estada a Madrid amb motiu del procediment judicial 
pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04171/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 30599 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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 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 del 1 d’octubre de 2017? Desglossar l’agenda per dies.

Palau del Parlament, 21 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 Madrid amb motiu del 
procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04172/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 30600 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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 Madrid amb motiu de la vista oral del procediment 
judicial que es substancia davant el Tribunal Suprem que enjudicia el referèndum 
il·legal del 1 d’octubre de 2017?

Palau del Parlament, 21 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 d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència durant el seu viatge a Madrid amb 
motiu del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 
2017
314-04173/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 30601 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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 Instituci-

onals i Transparència 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 del 1 d’octubre de 2017? En cas afirmatiu, quants periodistes 
l’han acompanyat, a quins mitjans hi treballen i qui ha assumit el cost del viatge dels 
periodistes? En el cas que la Generalitat hagi assumit el cost del viatge, quin ha estat 
el cost total del desplaçament dels periodistes? Desglossar per conceptes.

Palau del Parlament, 21 de 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 amb motiu del procediment 
judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017 en concepte de 
desplaçaments
314-04174/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 30602 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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, 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 del 1 d’octubre de 2017, en 
concepte de desplaçament (vols)? Indicar les característiques del viatge.

Palau del Parlament, 21 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 amb motiu del procediment judicial 
pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017 en concepte de pernoctació
314-04175/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 30603 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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, 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 del 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, 21 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 amb motiu del procediment judicial 
pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017 en concepte de manutenció
314-04176/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 30604 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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, 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 del 1 d’octubre de 2017, en 
concepte de manutenció?

Palau del Parlament, 21 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 amb motiu del procediment judicial 
pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017 en concepte de transport per 
als desplaçaments durant l’estada
314-04177/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 30605 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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, 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 del 1 d’octubre de 2017, en 
concepte de transport per als desplaçaments durant la visita? Indicar les caracterís-
tiques del viatge.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes del 
despreniment d’una part dels sostres dels jutjats de Martorell (Baix 
Llobregat)
314-04178/12

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 30631 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

A la Mesa del Parlamento
María Francisca Valle Fuentes, diputada 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 esta diputada y a su grupo parlamentario: 
El pasado 31 de enero ante la comparecencia de la Consellera de Justicia hicimos 

referencia a la situación de insalubridad, falta de higiene y de seguridad en que se 
hallan trabajando los funcionarios de los Juzgados de Martorell, y la situación de 
peligro para las personas que acuden a las dependencias judiciales ya que el edificio 
se encuentra con los techos rotos y apuntalados, habiéndose levantado acta por la 
Inspección de Trabajo. Ante la noticia del desprendimiento de parte de los techos de 
los Juzgados 1 y 6 de Martorell y la paralización de la actividad judicial.

1. ¿Cuáles han sido las causas que han provocado que parte de los techos se ha-
yan desprendido?

2. ¿Qué medidas va a adoptar la Conselleria de Justicia para que los Juzgados  
1 y 6 de Martorell vuelvan a recuperar su actividad?

Palacio del Parlamento, 19 de febrero de 2019 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu del viatge 
del conseller de Polítiques Digitals i Administracions Públiques a les 
Illes Fèroe
314-04179/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 30890 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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: 
– Per quins motius va viatjar el conseller de Polítiques Digitals i Administracions 

Públiques a les Illes Feroe (Dinamarca) el passat 1 de febrer de 2019?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda del 
conseller de Polítiques Digitals i Administracions Públiques durant el 
seu viatge a les Illes Fèroe
314-04180/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 30891 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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 Polítiques Digitals i Administracions 

Públiques durant el seu viatge a les Illes Feroe (Dinamarca) el passat 1 de febrer de 
2019? Desglossar l’agenda per dies.

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acompanyants 
del conseller de Polítiques Digitals i Administracions Públiques 
durant el seu viatge a les Illes Fèroe
314-04181/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 30892 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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: 
– Quines persones, altres membres del govern o personal al servei de la Gene-

ralitat, han acompanyat al conseller de Polítiques Digitals i Administracions Públi-
ques durant el seu viatge a les Illes Feroe (Dinamarca) el passat 1 de febrer de 2019?

Palau del Parlament, 22 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 Polítiques Digitals i Administracions 
Públiques a les Illes Fèroe
314-04182/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 30893 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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 Polítiques Digitals i Administra-

cions Públiques durant el seu viatge a les Illes Feroe (Dinamarca) el passat 1 de 
febrer de 2019? En cas afirmatiu, quants periodistes l’han acompanyat, a quins mit-
jans hi treballen i qui ha assumit el cost del viatge dels periodistes? En el cas que la 
Generalitat hagi assumit el cost del viatge, quin ha estat el cost total del desplaça-
ment dels periodistes? Desglossar per conceptes.

Palau del Parlament, 22 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 Polítiques Digitals i Administracions Públiques i dels 
seus acompanyants a les Illes Fèroe en concepte de desplaçament
314-04183/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 30894 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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 Polítiques Digitals i Ad-

ministracions Públiques, i dels seus acompanyants, les Illes Feroe (Dinamarca) el 
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passat 1 de febrer de 2019, en concepte de desplaçament (vols)? Indicar les caracte-
rístiques del viatge.

Palau del Parlament, 22 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 Polítiques Digitals i Administracions Públiques i dels 
seus acompanyants a les Illes Fèroe en concepte de pernoctació
314-04184/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 30895 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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 Polítiques Digitals i Ad-

ministracions Públiques, i dels seus acompanyants, les Illes Feroe (Dinamarca) el 
passat 1 de febrer de 2019, en concepte de pernoctació, en el cas que hagi hagut? In-
dicar les característiques dels establiments hotelers en els que s’han allotjat.

Palau del Parlament, 22 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 Polítiques Digitals i Administracions Públiques i dels 
seus acompanyants a les Illes Fèroe en concepte de manutenció
314-04185/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 30896 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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 Polítiques Digitals i Ad-

ministracions Públiques, i dels seus acompanyants, les Illes Feroe (Dinamarca) el 
passat 1 de febrer de 2019, en concepte de manutenció?

Palau del Parlament, 22 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 Polítiques Digitals i Administracions Públiques i dels 
seus acompanyants a les Illes Fèroe en concepte de desplaçaments 
durant l’estada
314-04186/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 30897 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

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 Polítiques Digitals i Ad-

ministracions Públiques, i dels seus acompanyants, les Illes Feroe (Dinamarca) el 
passat 1 de febrer de 2019, en concepte de transport per als desplaçaments durant la 
visita? Indicar les característiques del viatge.

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC
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	311-00941/12
	Anunci: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pel quals no es podrà complir amb els objectius d’energia renovable per al 2030
	311-00942/12
	Anunci: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP


	3.25.15. Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la investigació de la Inspecció de Treball a l’empresa Glovo
	314-04102/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la causa de la presència de moltes esferes de polietilè a la platja de la Pineda, de Vila-seca (Tarragonès)
	314-04103/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contractes adjudicats per la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa
	314-04104/12
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de la Moció 25/XII, sobre les condicions laborals dels treballadors del sector turístic i la creació d’un segell de treball just i de qualitat per al sector de l’hostaleria i la restauració
	314-04105/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’explicació de l’increment d’accidents laborals
	314-04106/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reunions del plenari, la comissió permanent, les comissions de treball i els grups de treball de l’Observatori dels Drets de la Infància en el període 2016-2018
	314-04107/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els temes tractats en les reunions del Ple, la Comissió Permanent, les comissions de treball i els grups de treball de l’Observatori dels Drets de la Infància en el període 2016-2018
	314-04108/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els objectius fixats en les reunions del Ple, la Comissió Permanent, les comissions de treball i els grups de treball de l’Observatori dels Drets de la Infància en el període 2016-2018
	314-04109/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acords adoptats en les reunions del Ple, la Comissió Permanent, les comissions de treball i els grups de treball de l’Observatori dels Drets de la Infància en el període 2016-2018
	314-04110/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració dels protocols i les mesures de protecció, provisió, prevenció i participació infantil i juvenil per l’Observatori dels Drets de la Infància
	314-04111/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració dels circuits, els processos i els mecanismes de protecció, provisió, prevenció i participació infantil i juvenil per l’Observatori dels Drets de la Infància
	314-04112/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els serveis de protecció, provisió, prevenció i participació infantil i juvenil
	314-04113/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures promogudes per l’Observatori dels Drets de la Infància per a divulgar els drets dels infants i els adolescents
	314-04114/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis de les necessitats, les condicions de vida i l’adequació de l’ordenament jurídic dels infants i els adolescents que ha promogut l’Observatori dels Drets de la Infància
	314-04115/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les propostes d’actuació en matèria de protecció, provisió, prevenció i participació infantil i juvenil que ha presentat l’Observatori dels Drets de la Infància a la Generalitat
	314-04116/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals Catalunya no podrà complir amb els objectius d’energia renovable el 2030
	314-04117/12
	Formulació: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions previstes davant les dades preliminars de l’Institut Català d’Energia que apunten que Catalunya no podrà complir amb els objectius d’energia renovable el 2030
	314-04118/12
	Formulació: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les condicions de la subrogació dels treballadors d’Aigües Ter Llobregat
	314-04119/12
	Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els respecte de les condicions de treball en la subrogació dels treballadors d’Aigües Ter Llobregat
	314-04120/12
	Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’incompliment del Decret 380/2006, del 10 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la planificació hidrològica, a la riera de la Bisbal del Penedès (Baix Penedès)
	314-04121/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el paper de l’Administració local en el sistema de formació i qualificació professionals
	314-04122/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la integració dels ajuntaments en la comissió rectora de la futura Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya
	314-04123/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de la Llei 10/2015, de formació i qualificació professionals
	314-04124/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el respecte del conveni col·lectiu acordat en la subrogació dels treballadors d’Aigües Ter Llobregat
	314-04125/12
	Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les condicions laborals dels educadors socials dels centres concertats de menors tutelats per la Generalitat
	314-04126/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme per a garantir els drets laborals dels educadors socials dels centres concertats de menors tutelats per la Generalitat
	314-04127/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a garantir unes millors condicions laborals per als educadors socials dels centres concertats de menors tutelats per la Generalitat
	314-04128/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb els educadors socials dels centres concertats de menors tutelats per la Generalitat per a millorar llurs condicions laborals
	314-04129/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’elaborar plans de contingència en el sector de l’automoció
	314-04130/12
	Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’elaborar informes d’impacte en les plantes d’automoció arran dels canvis en el sector
	314-04131/12
	Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’elaborar plans de transició industrial en el sector de l’automoció
	314-04132/12
	Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’elaborar informes sobre jaciments d’ocupació en el sector de l’automoció arran dels canvis en el sector
	314-04133/12
	Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de la planta de Nissan a Barcelona
	314-04134/12
	Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de la baixa producció de la planta de Nissan a Barcelona
	314-04135/12
	Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les converses amb la direcció de la planta de Nissan a Barcelona sobre la situació de la fàbrica i les propostes de futur i millorament
	314-04136/12
	Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les converses 
amb el comitè d’empresa de la planta de Nissan a Barcelona sobre 
la situació laboral dels treballadors i les propostes de futur 
i millorament de les condicions laborals
	314-04137/12
	Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions previstes per a garantir la continuïtat de la planta de Nissan a Barcelona
	314-04138/12
	Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions previstes per a garantir els llocs de treball de la planta de Nissan a Barcelona
	314-04139/12
	Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions relatives a la situació del sector automobilístic
	314-04140/12
	Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d.emprendre accions en el marc del Pacte per a la Indústria a Catalunya per a garantir el sector de l’automoció
	314-04141/12
	Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els plans d’ocupació previstos per als treballadors de la planta de Nissan a Barcelona
	314-04142/12
	Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de la planta d’automoció de Bosch
	314-04143/12
	Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de la baixa producció de la planta d’automoció de Bosch i la manca de projecte de continuïtat
	314-04144/12
	Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les converses amb la direcció d’empresa de la planta d’automoció de Bosch sobre la situació de la fàbrica i les propostes de futur i millorament
	314-04145/12
	Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les converses amb el comitè d’empresa de la planta d’automoció de Bosch sobre la situació laboral dels treballadors de la fàbrica i les propostes de futur i millorament de les condicions laborals
	314-04146/12
	Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions previstes per a garantir la continuïtat de la planta d’automoció de Bosch
	314-04147/12
	Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions previstes per a garantir els llocs de treball de la planta d’automoció de Bosch
	314-04148/12
	Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dies que el president de la Generalitat ha estat a Brussel·les per a donar-hi una conferència el 18 de febrer de 2019
	314-04149/12
	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 Brussel·les per a donar-hi una conferència el 18 de febrer de 2019
	314-04150/12
	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 Brussel·les per a donar-hi una conferència el 18 de febrer de 2019
	314-04151/12
	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 Brussel·les per a donar-hi una conferència el 18 de febrer de 2019
	314-04152/12
	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 Brussel·les per a donar-hi una conferència el 18 de febrer de 2019 en concepte de desplaçaments
	314-04153/12
	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 Brussel·les per a donar-hi una conferència el 18 de febrer de 2019 en concepte de pernoctació
	314-04154/12
	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 Brussel·les per a donar-hi una conferència el 18 de febrer de 2019 en concepte de manutenció
	314-04155/12
	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 Brussel·les per a donar-hi una conferència el 18 de febrer de 2019 en concepte de transport per als desplaçaments durant l’estada
	314-04156/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la Generalitat ha pagat el lloguer de les dependències de l’hotel de Brussel·les en què el president de la Generalitat va donar una conferència el 18 de febrer de 2019
	314-04157/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dies que la consellera de Cultura ha estat a Brussel·les amb motiu de la conferència que va donar-hi el president de la Generalitat el 18 de febrer de 2019
	314-04158/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda de la consellera de Cultura durant el seu viatge a Brussel·les amb motiu de la conferència que va donar-hi el president de la Generalitat el 18 de febrer de 2019
	314-04159/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acompanyants de la consellera de Cultura durant el seu viatge a Brussel·les amb motiu de la conferència que va donar-hi el president de la Generalitat el 18 de febrer de 2019
	314-04160/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els periodistes que han acompanyat la consellera de Cultura durant el seu viatge a Brussel·les amb motiu de la conferència que va donar-hi el president de la Generalitat el 18 de febrer de 2019
	314-04161/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge de la consellera de Cultura i els seus acompanyants a Brussel·les amb motiu de la conferència que va donar-hi el president de la Generalitat el 18 de febrer de 2019 en concepte de desplaça
	314-04162/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge de la consellera de Cultura i els seus acompanyants a Brussel·les amb motiu de la conferència que va donar-hi el president de la Generalitat el 18 de febrer de 2019 en concepte de pernocta
	314-04163/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge de la consellera de Cultura i els seus acompanyants a Brussel·les amb motiu de la conferència que va donar-hi el president de la Generalitat el 18 de febrer de 2019 en concepte de manutenc
	314-04164/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge de la consellera de Cultura i els seus acompanyants a Brussel·les amb motiu de la conferència que va donar-hi el president de la Generalitat el 18 de febrer de 2019 en concepte de transpor
	314-04165/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la Generalitat ha pagat el viatge del vicepresident primer del Parlament a Brussel·les amb motiu de la conferència que va donar-hi el president de la Generalitat el 18 de febrer de 2019
	314-04166/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la Generalitat ha pagat el viatge de diversos diputats del Parlament a Brussel·les amb motiu de la conferència que va donar-hi el president de la Generalitat el 18 de febrer de 2019
	314-04167/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la Generalitat ha pagat el viatge de l’advocat Jaume Alonso-Cuevillas a Brussel·les amb motiu de la conferència que va donar-hi el president de la Generalitat el 18 de febrer de 2019
	314-04168/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la Generalitat ha pagat el viatge de la cònjuge del president de la Generalitat a Brussel·les amb motiu de la conferència que va donar-hi el president el 18 de febrer de 2019
	314-04169/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dies que el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència ha estat a Madrid amb motiu del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
	314-04170/12
	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 la seva estada a Madrid amb motiu del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
	314-04171/12
	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 Madrid amb motiu del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
	314-04172/12
	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 Madrid amb motiu del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 
	314-04173/12
	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 amb motiu del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017 en conc
	314-04174/12
	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 amb motiu del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017 en conc
	314-04175/12
	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 amb motiu del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017 en conc
	314-04176/12
	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 amb motiu del procediment judicial pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017 en conc
	314-04177/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes del despreniment d’una part dels sostres dels jutjats de Martorell (Baix Llobregat)
	314-04178/12
	Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu del viatge del conseller de Polítiques Digitals i Administracions Públiques a les Illes Fèroe
	314-04179/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda del conseller de Polítiques Digitals i Administracions Públiques durant el seu viatge a les Illes Fèroe
	314-04180/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acompanyants del conseller de Polítiques Digitals i Administracions Públiques durant el seu viatge a les Illes Fèroe
	314-04181/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els periodistes que han acompanyat el conseller de Polítiques Digitals i Administracions Públiques a les Illes Fèroe
	314-04182/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del conseller de Polítiques Digitals i Administracions Públiques i dels seus acompanyants a les Illes Fèroe en concepte de desplaçament
	314-04183/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del conseller de Polítiques Digitals i Administracions Públiques i dels seus acompanyants a les Illes Fèroe en concepte de pernoctació
	314-04184/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del conseller de Polítiques Digitals i Administracions Públiques i dels seus acompanyants a les Illes Fèroe en concepte de manutenció
	314-04185/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del conseller de Polítiques Digitals i Administracions Públiques i dels seus acompanyants a les Illes Fèroe en concepte de desplaçaments durant l’estada
	314-04186/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC






