
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adaptació de les disposicions del 
Pla estratègic per a la biodiversitat 2011-2010
314-04243/12
Resposta del Govern 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desenvolupament d’un pla espe-
cífic per a la protecció i el bon manteniment dels connectors ecològics
314-04244/12
Resposta del Govern 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els escenaris previstos després de 
la finalització del Pla estratègic per a la biodiversitat 2011-2010
314-04245/12
Resposta del Govern 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de construcció d’un 
telecadira al coll de Pal, a la Molina
314-04255/12
Resposta del Govern 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’entrada en funcionament d’un te-
lecadira al coll de Pal, a la Molina
314-04256/12
Resposta del Govern 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb la plataforma 
Salvem el coll de Pal
314-04257/12
Resposta del Govern 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte ambiental de la construc-
ció d’un telecadira al coll de Pal, a la Molina
314-04258/12
Resposta del Govern 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos hídrics que requerirà 
el projecte de telecadira al coll de Pal, a la Molina
314-04259/12
Resposta del Govern 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes per a ampliar les es-
tacions de muntanya gestionades per Ferrocarrils de la Generalitat
314-04260/12
Resposta del Govern 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’ampliació de l’estació d’esquí 
de la Molina és un requisit per a la candidatura Pirineus-Barcelona dels Jocs Olím-
pics d’Hivern
314-04261/12
Resposta del Govern 15
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la seguretat de la carretera C-63 
entre Vidreres i Lloret de Mar
314-04277/12
Resposta del Govern 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de reunir-se amb les 
entitats veïnals de les urbanitzacions de Vidreres i Lloret de Mar a les quals s’ac-
cedeix per la carretera C-63
314-04278/12
Resposta del Govern 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a reduir 
la velocitat dels vehicles a les zones de la carretera C-63 amb més accidents
314-04279/12
Resposta del Govern 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes per a garantir la se-
guretat als accessos de les urbanitzacions de la carretera C-63 a Lloret de Mar
314-04280/12
Resposta del Govern 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes per a garantir la se-
guretat als accessos de les urbanitzacions de la carretera C-63 a Vidreres
314-04281/12
Resposta del Govern 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’habilitar carrils d’alen-
timent i acceleració als accessos i sortides de la carretera C-63 a les urbanitzacions 
de Vidreres i Lloret de Mar
314-04282/12
Resposta del Govern 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’instal·lar mecanismes 
intel·ligents per a regular el trànsit d’entrada i sortida de les urbanitzacions de Vi-
dreres i Lloret de Mar a la carretera C-63
314-04283/12
Resposta del Govern 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció de passos subterranis 
o elevats a les parades de transport públic de la línia que uneix Lloret de Mar i Girona
314-04284/12
Resposta del Govern 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adequació dels vorals de la car-
retera C-63 des de Lloret de Mar fins al túnel de Monturiol
314-04285/12
Resposta del Govern 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a reduir 
la velocitat dels vehicles a la carretera C-63
314-04286/12
Resposta del Govern 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de la petjada ecològica
314-04314/12
Resposta del Govern 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la responsabilitat de Catalunya en 
la pèrdua de la biodiversitat a escala global
314-04315/12
Resposta del Govern 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de limitacions tempo-
rals de velocitat que s’han establert a les línies de Ferrocarrils de la Generalitat del 
2012 ençà
314-04370/12
Resposta del Govern 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les repercussions fiscals i les res-
ponsabilitats dels treballadors d’Aigües Ter Llobregat per llur doble filiació a la se-
guretat social
314-04394/12
Resposta del Govern 21
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fórmula tarifària d’Aigües Ter 
Llobregat
314-04395/12
Resposta del Govern 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aprovació del catàleg d’espècies 
protegides
314-04398/12
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de delictes comesos a 
Castelldefels (Baix Llobregat) el 2011
314-04399/12
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de delictes comesos a 
Castelldefels (Baix Llobregat) el 2012
314-04400/12
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de delictes comesos a 
Castelldefels (Baix Llobregat) el 2013
314-04401/12
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de delictes comesos a 
Castelldefels (Baix Llobregat) el 2014
314-04402/12
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de delictes comesos a 
Castelldefels (Baix Llobregat) el 2015
314-04403/12
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de delictes comesos a 
Castelldefels (Baix Llobregat) el 2016
314-04404/12
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de delictes comesos a 
Castelldefels (Baix Llobregat) el 2017
314-04405/12
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de delictes comesos a 
Castelldefels (Baix Llobregat) el 2018
314-04406/12
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de faltes comeses a 
Castelldefels (Baix Llobregat) el 2011
314-04407/12
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de faltes comeses a 
Castelldefels (Baix Llobregat) el 2012
314-04408/12
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de faltes comeses a 
Castelldefels (Baix Llobregat) el 2013
314-04409/12
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de faltes comeses a 
Castelldefels (Baix Llobregat) el 2014
314-04410/12
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de faltes comeses a 
Castelldefels (Baix Llobregat) el 2015
314-04411/12
Resposta del Govern 27
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de faltes comeses a 
Castelldefels (Baix Llobregat) el 2016
314-04412/12
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de faltes comeses a 
Castelldefels (Baix Llobregat) el 2017
314-04413/12
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de faltes comeses a 
Castelldefels (Baix Llobregat) el 2018
314-04414/12
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de delictes comesos a 
Vilanova i la Geltrú (Garraf) el 2016
314-04415/12
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de delictes comesos a 
Vilanova i la Geltrú (Garraf) el 2017
314-04416/12
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de delictes comesos a 
Vilanova i la Geltrú (Garraf) el 2018
314-04417/12
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de faltes comeses a Vi-
lanova i la Geltrú (Garraf) el 2016
314-04418/12
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de faltes comeses a Vi-
lanova i la Geltrú (Garraf) el 2017
314-04419/12
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de faltes comeses a Vi-
lanova i la Geltrú (Garraf) el 2018
314-04420/12
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de delictes comesos a 
Salt (Gironès) el 2016
314-04421/12
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de delictes comesos a 
Salt (Gironès) el 2017
314-04422/12
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de delictes comesos a 
Salt (Gironès) el 2018
314-04423/12
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de faltes comeses a 
Salt (Gironès) el 2016
314-04424/12
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de faltes comeses a 
Salt (Gironès) el 2017
314-04425/12
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de faltes comeses a 
Salt (Gironès) el 2018
314-04426/12
Resposta del Govern 32
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de delictes comesos a 
Girona el 2016
314-04427/12
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de delictes comesos a 
Girona el 2017
314-04428/12
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de delictes comesos a 
Girona el 2018
314-04429/12
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de faltes comeses a 
Girona el 2016
314-04430/12
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de faltes comeses a 
Girona el 2017
314-04431/12
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de faltes comeses a 
Girona el 2018
314-04432/12
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients sanciona-
dors oberts de l’1 d’octubre de 2017 ençà
314-04481/12
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla dels jutjats
314-04487/12
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors dels jut-
jats nomenats com a reforç
314-04488/12
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a am-
pliar la plantilla de funcionaris davant el volum de recursos rebuts
314-04492/12
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista de jutjats mixtos de prime-
ra instància i d’instrucció que tinguin un servei comú de notificacions a la província 
de Barcelona
314-04497/12
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista de jutjats mixtos de prime-
ra instància i d’instrucció que tinguin un servei comú de notificacions a la província 
de Lleida
314-04498/12
Resposta del Govern 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista de jutjats mixtos de prime-
ra instància i d’instrucció que tinguin un servei comú de notificacions a la província 
de Girona
314-04499/12
Resposta del Govern 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista de jutjats mixtos de prime-
ra instància i d’instrucció que tinguin un servei comú de notificacions a la província 
de Tarragona
314-04500/12
Resposta del Govern 40
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la instal·lació de noves lliteres al 
Centre Educatiu de Justícia Juvenil Can Llupià, de Barcelona
314-04511/12
Resposta del Govern 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la capacitat de les habitacions del 
Centre Educatiu de Justícia Juvenil Can Llupià, de Barcelona
314-04512/12
Resposta del Govern 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’interns del Centre Edu-
catiu de Justícia Juvenil Can Llupià, de Barcelona
314-04513/12
Resposta del Govern 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitacions del Centre 
Educatiu de Justícia Juvenil Can Llupià, de Barcelona
314-04514/12
Resposta del Govern 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a pal·liar els retards 
en l’assenyalament de judicis ràpids per a delictes lleus
314-04515/12
Resposta del Govern 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’anul·lació i l’abonament als trans-
portistes portuaris de les sancions imposades a la ronda del Litoral, de Barcelona
314-04522/12
Resposta del Govern 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’Institut Català de Finances ha 
renunciat al cobrament d’una part del deute del Grupo Zeta
314-04582/12
Resposta del Govern 43

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

1.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre les mesures que proposa 
per solucionar el desequilibri dels temps de paraula entre entitats
325-00035/12
Resposta del president del Consell de Govern 44

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el pluralisme de veus al 
programa Tot es mou
325-00036/12
Resposta del president del Consell de Govern 45

3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris d’assignació d’alumnes 
per al curs 2019-2020
314-04692/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places públiques i 
concertades d’educació infantil, primària i secundària per al curs 2019-2020
314-04693/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds de places 
públiques de P3 per al curs 2019-2020
314-04694/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’oferta de places públiques de P3 
per al curs 2019-2020
314-04695/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 47
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants sense plaça 
pública de P3 en centres de proximitat per al curs 2019-2020
314-04696/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds de places 
públiques de primer d’ESO per al curs 2019-2020
314-04697/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’oferta de places públiques de 
primer d’ESO per al curs 2019-2020
314-04698/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes sense plaça 
pública de primer d’ESO en centres de proximitat per al curs 2019-2020
314-04699/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’escoles públiques que 
incrementen la ràtio de P3 i de primer d’ESO per la manca de places de proximitat
314-04700/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els alumnes tenen garantida una 
plaça pública en una escola o un institut de proximitat
314-04701/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes de P3 assig-
nats a centres concertats per manca de places públiques
314-04702/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes de primer 
d’ESO assignats a centres concertats per manca de places públiques
314-04703/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les opcions donades a les famílies 
sense una plaça pública en un centre de proximitat
314-04704/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les famílies assignades a una de 
les opcions que van demanar en la preinscripció del curs 2019-2020
314-04705/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sol·licituds de matrícula sense 
assignació per al curs 2019-2020
314-04706/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres escolars que presenten 
amiant o fibrociment a les instal·lacions
314-04707/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a retirar fibro-
ciment de les instal·lacions escolars
314-04708/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres de retirada de fibrociment 
de les instal·lacions escolars
314-04709/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inspeccions en centres escolars 
que presenten fibrociment a les instal·lacions
314-04710/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 53
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per a re-
tirar fibrociment de les instal·lacions escolars
314-04711/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió prevista per a retirar fi-
brociment de les instal·lacions escolars el 2019
314-04712/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst per a retirar 
fibrociment de les instal·lacions escolars
314-04713/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses amb autorització per 
a retirar fibrociment
314-04714/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obertura d’una investigació sobre 
els presumptes pagaments de Fresenius a personal mèdic de l’Hospital Clínic de 
Barcelona i l’Hospital del Mar
314-04715/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 55

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

3.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la situació 
econòmica i el capital social de la Corporació
322-00114/12
Anunci: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 56

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les emissions 
de jornades castelleres
322-00115/12
Anunci: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units 56

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la viabilitat 
econòmica i la situació financera de la Corporació
322-00116/12
Anunci: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units 57

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la producció 
externa i el compliment del llibre d’estil de la Corporació
322-00117/12
Anunci: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units 57

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la persecució 
política als responsables de la Corporació
322-00118/12
Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat 58

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la «Supernit 
a les biblioteques» i la campanya «A mi no m’enganyen»
322-00119/12
Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat 58

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els objectius 
que s’han marcat a Catalunya Música
322-00120/12
Anunci: Raquel Sans Guerra, del GP ERC 59
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el futur del 
canal Esport3 i la producció del Departament d’Esports
322-00121/12
Anunci: Raquel Sans Guerra, del GP ERC 59

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’ús de la 
Corporació com a instrument al servei de l’anterior Govern de la Generalitat
322-00122/12
Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs 60

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre l’audiència dels mitjans de televisió de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals
323-00140/12
Anunci: Daniel Serrano Coronado, del SP PPC 60

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre el model de societat que promou el programa Revolució 4.0
323-00141/12
Anunci: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 61

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre la participació de les dones en la programació de Catalunya Ràdio
323-00142/12
Anunci: Natàlia Sànchez Dipp, del SP CUP-CC 61

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la programació electoral i les interferències polítiques de partits i de la Junta 
Electoral Central
323-00143/12
Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat 61

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre les dades d’audiència i de qualitat de TV3 al maig
323-00144/12
Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat 62

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre les novetats en l’horari de migdia de la programació de TV3
323-00145/12
Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat 62

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre la programació electoral i les interferències polítiques de partits i 
de la Junta Electoral Central
323-00146/12
Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat 63

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre el seguiment de la campanya electoral
323-00147/12
Anunci: Raquel Sans Guerra, del GP ERC 63

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre la manera de fer front al repte del consum creixent de televisió a 
demanda per part d’infants i adolescents
323-00148/12
Anunci: Raquel Sans Guerra, del GP ERC 64

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre el magazín matinal per a la nova temporada
323-00149/12
Anunci: Raquel Sans Guerra, del GP ERC 64

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre els trets que definiran la graella d’estiu
323-00150/12
Anunci: Raquel Sans Guerra, del GP ERC 65
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre els criteris de tractament i difusió de les informacions relatives a sentències 
judicials
323-00151/12
Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs 65

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre el tractament informatiu de l’opinió d’un grup de treball que col·labora amb 
òrgans de l’ONU
323-00152/12
Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs 66

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió so-
bre les tècniques emprades a TV3 per a fer escarni dels polítics constitucionalistes
323-00153/12
Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs 66

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre l’ús de TV3 com a instrument al servei de l’anterior Govern de la Generalitat
323-00154/12
Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs 67

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre l’ús de Catalunya Ràdio com a instrument al servei de l’anterior Go-
vern de la Generalitat
323-00155/12
Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs 67

Aquesta publicació és impresa en 
paper ecològic (definició europea 
ECF), en compliment del que 
estableix la Resolució 124/III del 
Parlament, sobre la utilització del 
paper reciclat en el Parlament i en 
els departaments de la Generalitat, 
adoptada el 30 d’abril de 1990. 

Els documents publicats en el 
Butlletí Oficial del Parlament de 
Catalunya (BOPC) són una 
reproducció fidel dels documents 
originals presentats al Registre 
General del Parlament.

La numeració del BOPC no està 
necessàriament vinculada a una 
sola data.

Imprès al Parlament

ISSN: 0213-7798 
DL: B-20.066-1980

www.parlament.cat

www.parlament.cat


BOPC 354
7 de juny de 2019

1.25.15. Preguntes per escrit 11 

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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adaptació de les 
disposicions del Pla estratègic per a la biodiversitat 2011-2010
314-04243/12

Proponent: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 39328 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

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 
314-04243/12, conjuntament amb la número de tramitació 314-04245/12.

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

El Govern ha tingut en compte el contingut del Pla Estratègic per a la Biodiver-
sitat 2011-2020, especialment en l’elaboració de l’Estratègia del patrimoni natural i 
la biodiversitat de Catalunya. De fet, les decisions X/2 i X/22 de la Conferència de 
les Parts de la Conveni de Diversitat Biològica de les Nacions Unides promouen el 
desenvolupament i la implementació d’estratègies i plans d’acció de la biodiversitat 
a escala regional i local per donar suport a les estratègies i plans d’acció nacionals, 
esdevenint un mecanisme de suport eficaç per implementar el Pla estratègic.

El 17 de juliol de 2018, el Govern de la Generalitat va aprovar l’Estratègia del pa-
trimoni natural i la biodiversitat de Catalunya 2030 (d’ara en endavant ESNATURA), 
que és el document de planificació estratègica que defineix el full de ruta de les polí-
tiques de conservació de la natura a Catalunya fins l’any 2030. L’Estratègia és un do-
cument imprescindible per implementar a Catalunya el que estableixen el Conveni 
de diversitat biològica de Nacions Unides de 1992, el Pla 2011-2020 que el desplega 
i l’Estratègia 2020 sobre biodiversitat de la Unió Europea.

D’acord amb el Pla estratègic 2011-2020, les estratègies nacionals de biodiver-
sitat han d’incidir transversalment en l’acció de govern dels països, perquè les cau-
ses subjacents a la pèrdua de biodiversitat només es poden resoldre incorporant la 
conservació de la biodiversitat en les polítiques governamentals i en la societat. En 
aquest sentit, ESNATURA s’ha elaborat en el marc del que estableixen els 5 els 
objectius estratègic d’Aichi i dona compliment, tot i que amb retard, a la fita 17 
d’Aichi, que estableix que pel 2015 cada estat membre haurà elaborat, adoptat com 
a instrument polític i començat a posar en pràctica una estratègia i un pla d’acció 
nacionals en matèria de biodiversitat que siguin eficaços, participatius i actualitzats.

Si bé fins ara no hi ha hagut una avaluació sistematitzada del compliment dels 
objectius d’Aichi l’ESNATURA compta amb un sistema de 78 indicadors per ava-
luar l’impacte de les polítiques de conservació a Catalunya per disposar d’informa-
ció periòdica i sistematitzada. Els indicadors permetran avaluar ambdós tipus d’ob-
jectius: els 16 objectius estratègics propis de l’Estratègia i els 20 objectius d’Aichi. 
El càlcul dels indicadors i la descripció completa de cadascun es presentarà amb el 
primer informe anual de seguiment i avaluació de l’Estratègia que publicarà l’òrgan 
competent en matèria de conservació de la natura de la Generalitat.
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Com ja s’ha dit, l’ESNATURA té una vigència fins a l’any 2030 i és el full de 
ruta del Govern en les polítiques de conservació de la Natura en aquest horitzó. Si 
en algun moment es produeixen canvis en les estratègies d’abast internacional amb 
les quals està alineada l’Estratègia Catalana, s’activaria el procediment de modifi-
cació o adaptació adient.

També cal informar que el Govern és membre del Comitè Assessor dels Governs 
Subnacionals en Biodiversitat (AC SNG), que és l’òrgan assessor del Conveni de 
Diversitat Biològica (CBD), i participa i contribueix en el procés d’elaboració d’un 
marc global de la diversitat biològica post-2020, participant activament en les reu-
nions i consultes que es formulen.

Barcelona, 28 de maig de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desenvolupament 
d’un pla específic per a la protecció i el bon manteniment dels 
connectors ecològics
314-04244/12

Proponent: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 39329 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

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 314-04244/12 us in-
formo del següent:

Actualment, no es preveu desenvolupar un pla específic per a la protecció i bon 
manteniment dels connectors ecològics.

Tot i això, el planejament territorial a Catalunya ja recull una xarxa de sòl de 
protecció especial amb l’objectiu de garantir la connectivitat ecològica. També es 
disposa d’una anàlisi i diverses cartografies de la connectivitat per al conjunt del 
país, una informació que s’està actualitzant en l’actualitat i que és utilitzada en l’ava-
luació ambiental del planejament urbanístic i dels projectes d’infraestructures.

Finalment, s’han d’iniciar en breu els treballs de base per a l’elaboració d’un Pla 
d’Infraestructura Verda el qual, forçosament, haurà d’internalitzar la funció con-
nectora.

Barcelona, 28 de maig de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els escenaris 
previstos després de la finalització del Pla estratègic per a la 
biodiversitat 2011-2010
314-04245/12

Proponent: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 39328 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04243/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de 
construcció d’un telecadira al coll de Pal, a la Molina
314-04255/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 39330 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

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 
314-04255/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-04256/12 a 314-
04261/12.

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

El projecte de construcció del telecadira de coll de Pal a la Molina es troba pen-
dent de finalització de les obres de la instal·lació del cable i electricitat. Està previst 
que aquest telecadira entri en funcionament la propera temporada 2019-2020.

Pel que fa al telecabina, aquest disposa de totes les autoritzacions ambientals, 
urbanístiques i municipals, i no suposa cap ampliació de cap edificació, ni tampoc 
del domini esquiable de la Molina.

Així mateix, no hi ha en execució cap actuació per a la captació de nous recur-
sos hídrics.

El 23 de setembre de 2018 va tenir lloc una reunió amb la Plataforma Salvem el 
coll de Pal. En aquesta reunió, la direcció de muntanya de Ferrocarrils de la Gene-
ralitat de Catalunya (FGC) va explicar que les actuacions de connexió es fan ínte-
grament en terrenys del domini esquiable actual de la Molina, sense que comporti 
ampliació del domini esquiable, ni de la Molina, ni de coll de Pal. Així mateix, es 
va comunicar que no comporta cap actuació de desenvolupament de cap nova ins-
tal·lació. Al finalitzar aquesta trobada, els directius d’FGC es van posar a disposició 
dels membres de la Plataforma esmentada. Fins aquest moment, no s’ha rebut cap 
més sol·licitud per part seva.

En quant a possibles projectes per ampliar les estacions de muntanya gestionades 
per FGC, a data d’avui, no hi ha previst cap ampliació d’aquests dominis.

Així mateix, pel que fa a una possible candidatura de JJOO, l’ampliació del do-
mini esquiable d’una estació per aquest motiu podria contravenir l’agenda 2020 del 
Comitè Olímpic Internacional (COI) –noves regles del COI per les noves candidatu-
res– que té com a principal principi el de la sostenibilitat ambiental.

Barcelona, 28 de maig de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’entrada en 
funcionament d’un telecadira al coll de Pal, a la Molina
314-04256/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 39330 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04255/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb la 
plataforma Salvem el coll de Pal
314-04257/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 39330 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04255/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte ambiental 
de la construcció d’un telecadira al coll de Pal, a la Molina
314-04258/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 39330 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04255/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos hídrics 
que requerirà el projecte de telecadira al coll de Pal, a la Molina
314-04259/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 39330 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04255/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes per a 
ampliar les estacions de muntanya gestionades per Ferrocarrils de la 
Generalitat
314-04260/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 39330 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04255/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’ampliació de 
l’estació d’esquí de la Molina és un requisit per a la candidatura 
Pirineus-Barcelona dels Jocs Olímpics d’Hivern
314-04261/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 39330 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04255/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la seguretat de la 
carretera C-63 entre Vidreres i Lloret de Mar
314-04277/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 39331 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

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 
314-04277/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-04278/12 a 314-
04286/12.

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

El Govern de la Generalitat, mitjançant el Departament de Territori i Sostenibi-
litat és conscient de les característiques de la carretera C-63 entre Lloret de Mar i 
Vidreres.

En aquest sentit, és intenció del Departament de Territori i Sostenibilitat incidir 
amb diferents actuacions en la millora de les característiques viàries i de seguretat 
de la C-63 entre Lloret de Mar i Vidreres.

Representants del Servei Territorial de Carreteres de Girona, del Departament 
de Territori i Sostenibilitat que gestiona la C-63, han tingut alguna reunió amb en-
titats veïnals, en què s’han acordat mesures en l’àmbit de la conservació (bàsica-
ment actuacions de senyalització). També la Direcció General d’infraestructures de 
Mobilitat, juntament amb el Servei Territorial esmentat ha mantingut reunions amb 
I’Ajuntament de Vidreres per acordar l’enfocament de la solució estudiada per a la 
millora de la C-63 al recorregut pel seu terme municipal.

Així mateix, el Servei Català de Trànsit (SCT) estudiarà la idoneïtat de la ins-
tal·lació de controls fixes de velocitat tenint en compte també la perillositat de la 
resta de trams de Catalunya. Els controls de velocitat (radars o cinemòmetres) cons-
titueixen una de les mesures més efectives pera aconseguir una reducció real de la 
velocitat.

Actualment hi ha un projecte pendent d’actualització que preveu una reordena-
ció dels accessos existents entre el túnel de Monturiol i Lloret de Mar. La seva ac-
tualització inclourà un enfocament coherent amb el que s’està impulsant al tram de 
Vidreres, de manera que es prioritzi la pacificació del trànsit.

Pel que fa al tram de Vidreres, s’ha impulsat la redacció d’un projecte que abasta 
les interseccions de Terrafortuna, Puigventós i Aiguaviva Park. L’enfocament que 
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s’està adoptant consisteix en implantar rotondes a les interseccions més conflictives, 
i millorar les característiques de la resta, amb falques d’acceleració i desacceleració 
i, eventualment, carril central de gir. Com s’ha indicat, en els indrets on sigui com-
plexa la realització de millores puntuals de les característiques dels accessos i que 
aquests siguin molt conflictius, s’implantaran rotondes. Una de les rotondes serà a la 
urbanització de Terrafortuna i les altres dues a les urbanitzacions d’Aiguaviva Park 
i a la de Puigventós.

Pel que fa a les parades d’autobusos, es procurarà que els autobusos realitzin la 
maniobra a la mateixa intersecció, en el cas de les rotondes, i a la resta de casos s’es-
tudiarà la solució més adient.

Pel que fa als itineraris de vianants, a instàncies de I’Ajuntament de Lloret de 
Mar, es va preveure un itinerari de vianants entre l’accés a Pinars i la zona urbana 
de Lloret. En tot cas, quan s’actualitzi el projecte del tram de Lloret de Mar, s’estu-
diarà la possibilitat d’un nou itinerari de vianants fins al túnel de Monturiol.

Pel que fa a la reducció de velocitat, cal dir que l’any 2016 es va reduir la velo-
citat a 80 km/h i es va coordinar l’adaptació de la velocitat del radar amb el Servei 
Català de Transit. També, la implantació de les diferents rotondes suposarà la limi-
tació de la velocitat a 40 km/h als accessos a aquests giratoris i en general produirà 
una pacificació de la via.

Barcelona, 28 de maig de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de reunir-
se amb les entitats veïnals de les urbanitzacions de Vidreres i Lloret 
de Mar a les quals s’accedeix per la carretera C-63
314-04278/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 39331 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04277/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a reduir la velocitat dels vehicles a les zones de la 
carretera C-63 amb més accidents
314-04279/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 39331 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04277/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes per 
a garantir la seguretat als accessos de les urbanitzacions de la 
carretera C-63 a Lloret de Mar
314-04280/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 39331 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04277/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes per 
a garantir la seguretat als accessos de les urbanitzacions de la 
carretera C-63 a Vidreres
314-04281/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 39331 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04277/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’habilitar carrils d’alentiment i acceleració als accessos i sortides 
de la carretera C-63 a les urbanitzacions de Vidreres i Lloret de Mar
314-04282/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 39331 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04277/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’instal·lar mecanismes intel·ligents per a regular el trànsit d’entrada 
i sortida de les urbanitzacions de Vidreres i Lloret de Mar a la 
carretera C-63
314-04283/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 39331 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04277/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció de 
passos subterranis o elevats a les parades de transport públic de la 
línia que uneix Lloret de Mar i Girona
314-04284/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 39331 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04277/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adequació dels 
vorals de la carretera C-63 des de Lloret de Mar fins al túnel de 
Monturiol
314-04285/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 39331 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04277/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a reduir la velocitat dels vehicles a la carretera C-63
314-04286/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 39331 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04277/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de la 
petjada ecològica
314-04314/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 39332 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

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 314-04314/12 us in-
formo del següent:

La petjada ecològica és un concepte que pretén resumir l’impacte de l’activitat 
humana sobre el medi mitjançant un únic indicador. Un indicador representatiu àm-
pliament utilitzat per avaluar el canvi global, i de forma indirecta les tensions que 
està patint la biodiversitat a nivell planetari que mesura l’impacte d’una persona o 
una comunitat sobre el medi ambient expressada com la quantitat de terra requerida 
per proveir els recursos naturals necessaris per viure. L’organització Global Foot-
print Network, que la calcula i en fa el seguiment, situa el darrer càlcul de petjada 
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ecològica mitjana (2012) en 2,8 hectàrees globals per càpita (HGC), quan la bio-
capacitat de la Terra és d’aproximadament 2 HGC. En el cas d’Espanya, l’any 2012 
la petjada ecològica se situava en 3,7 HGC, tot i que entre els anys 1996 i 2008, èpo-
ca amb el major creixement econòmic, superava amb escreix les 4 HGC.

Entre els aspectes que acostumen a ser analitzats en el marc dels treballs de pet-
jada hi ha per exemple el canvi climàtic, que acostuma a integrar el conjunt de les 
emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH). Cal tenir present, però, que la 
petjada ecològica la conformen altres elements com poden ser el consum de recursos 
(normalment expressat en forma de superfície) o el consum d’aigua (petjada hídrica).

L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC), disposa de la informació deriva-
da dels inventaris d’emissió de GEH que elabora el Ministeri de Transició Ecològica 
i que inclouen l’emissió de CO2 i de la resta de gasos (òxid nitròs-N2O, metà-CH4, 
hidrofluorocarburs-HFC, perfluorocarburs-PFC i hexafluorur de sofre-SF6).

Aquests es fan seguint les directrius internacionals que marca l’IPCC (Intergo-
vernmental Panel on Climate Change) de les Nacions Unides.

Les darreres dades disponibles facilitades pel Ministeri de Transició Ecològica 
sobre les emissions de GEH pel que fa al conjunt de Catalunya són les corresponents 
a l’any 2016. Es poden consultar al lloc web de l’OCCC. (http://canviclimatic.gencat.cat). 
Igualment, es pot consultar un resum de l’evolució de les emissions a Catalunya 
entre 1990 i 2016, així com el document «Informe de progrés del compliment dels 
objectius de reducció d’emissions GEH. Període 1990-2016», on s’analitza al detall 
l’evolució de les emissions pel conjunt de Catalunya.

Les emissions totals de GEH l’any 2016 a Catalunya van ser: 

Emissions de GEH. Any 2013 CO2 CH4 N2O HFC PFC SF6 Total

Sector Milers de tones de CO2 eq

1. Processament de l’energia 30.811 491 249 31.551

2. Processos industrials 5.068 104 77 1.552 1 41 6.843

3. Agricultura 14 2.525 1.054 3.593

4. Canvis de l’ús del sòl i silvicultura 0 0 0 0 0 0 0

5. Tractament i eliminació de residus 0 2.311 230 2.541

6. Altres 0 0 0 0 0 0 0

Total anual 35.893 5.431 1.610 1.552 1 41 44.528

Variació respecte al 2015 +2,6%

Així mateix, existeixen altres estudis que poden analitzar de forma parcial la 
petjada d’algun àmbit o sector. Per exemple, l’ARC calcula la petjada de carboni de 
la gestió dels residus municipals de Catalunya. L’últim document correspon a octu-
bre del 2017.

(http://estadistiques.arc.cat/ARC/estadistiques/Informe_CO2ZW_ARC_2016.pdf)
També indicar que en relació amb la petjada ecològica pròpiament dita, és a dir 

aquella que estudia més àmbits que no exclusivament les emissions de GEH, es té 
constància de:

– Un treball publicat pel CADS el 2005: és l’única aproximació feta sobre la pet-
jada ecològica a Catalunya i era de 3,92 HGC.

(http://cads.gencat.cat/web/.content/Documents/Publicacions/n7_ddr_7_petjada_
ecologica.pdf)

– Un treball publicat al Environmental Research Letters el 2017 on hi ha dades 
sobre la petjada de carboni a nivell regional a la UE.

(https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aa6da9/pdf)
Finalment, els càlculs del Global Footprint Network evidencien que la petjada 

ecològica global ha anat en augment sobretot a partir de l’any 2001, assolint un in-
crement mitjà d’un 80% en els darrers 40 anys, des que hi ha dades suficients per 

http://canviclimatic.gencat.cat
http://estadistiques.arc.cat/ARC/estadistiques/Informe_CO2ZW_ARC_2016.pdf
http://cads.gencat.cat/web/.content/Documents/Publicacions/n7_ddr_7_petjada_ecologica.pdf
http://cads.gencat.cat/web/.content/Documents/Publicacions/n7_ddr_7_petjada_ecologica.pdf
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aa6da9/pdf
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calcular-la. Malgrat que no és una mesura directa de l’estat de conservació de la bio-
diversitat, sí que serveix per fer palesos els factors i les pressions que estan provo-
cant la pèrdua de biodiversitat, directament o indirecta. Per això, ha estat adoptada 
pel Conveni de Diversitat Biològica (CDB) i el Sistema d’Informació de la Biodiver-
sitat per Europa (SIME) com un indicador vàlid per mesurar les pressions sobre la 
diversitat biològica.

Barcelona, 29 de maig de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la responsabilitat de 
Catalunya en la pèrdua de la biodiversitat a escala global
314-04315/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 39333 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

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 314-04315/12 us in-
formo del següent:

Sobre la responsabilitat exterior de Catalunya en la conservació de la biodiver-
sitat global es disposa d’un treball pioner elaborat l’any 2010 i que va ser revisat el 
2012 i presentat a la Convenció de les Parts del Conveni sobre la Diversitat Biològi-
ca (CDB) el 2014. En aquest s’hi determina el següent:

1) Un primer vector indica que les importacions actuen com a primera força mo-
triu transnacional de pèrdua de biodiversitat exterior;

2) El segon vector significatiu pel que fa a responsabilitat transnacional de l’eco-
nomia catalana en la pèrdua de biodiversitat és l’associat a l’efecte que el canvi cli-
màtic té sobre els hàbitats, els ecosistemes i les espècies de les zones sensibles;

3) Un tercer vector és atribuïble a empreses de capital català que operen fora de 
les seves fronteres, sota diverses fórmules associades a la inversió estrangera o al 
comerç de serveis, contractes de construcció d’infraestructures, presència de capital 
financer, serveis turístics, etc...

4) El comerç d’espècies salvatge és el quart vector;
5) Hi ha altres motors de pèrdua associats a l’activitat econòmica com el patró de 

consum turístic, o la importació de fusta il·legal.
L’estudi conclou que l’administració catalana no té cap control sobre els princi-

pals vectors de destrucció de la natura a escala planetària, i que les polítiques invo-
lucrades directament o indirecta en aquest fenomen de destrucció de la biodiversitat 
global són les de: 1) consum; 2) industrials; 3) d’internacionalització de l’empresa; 
4) energètiques (incloses les de mobilitat i sector elèctric); 5) agroalimentàries i de 
pesca; 6) educatives i culturals, i 7) de promoció del sector turístic.

L’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat 2030 estableix, com una de 
les seves línies d’actuació, mesurar l’impacte del model productiu i de consum de 
Catalunya sobre la biodiversitat global. Concretament, es proposa actualitzar i pu-
blicar l’estudi de l’any 2012 sobre la responsabilitat exterior de Catalunya en la con-
servació de la biodiversitat global, com a punt de partida per adoptar criteris de res-
ponsabilitat exterior en la conservació del patrimoni natural.

Barcelona, 29 de maig de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
limitacions temporals de velocitat que s’han establert a les línies de 
Ferrocarrils de la Generalitat del 2012 ençà
314-04370/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 39334 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

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 314-04370/12 us in-
formo del següent:

Les limitacions temporals de velocitat als Ferrocarrils Catalans de la Generali-
tat (FGC) venen determinades per la necessitat de protegir trams en els quals s’està 
actuant per treballs de manteniment.

Aquestes limitacions tenen data d’inici i de finalització i no provoquem mai re-
tards en els horaris programats, no afecten el client.

Cada divendres els maquinistes reben la informació sobre les zones en què s’es-
tableixen limitacions temporals de velocitat.

Barcelona, 28 de maig de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les repercussions 
fiscals i les responsabilitats dels treballadors d’Aigües Ter Llobregat 
per llur doble filiació a la seguretat social
314-04394/12

Proponent: Maria Sirvent Escrig, del SP CUP-CC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 39335 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

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 314-04394/12 us in-
formo del següent:

El passat 27 de novembre de 2018, l’Agència Catalana de l’Aigua com a respon-
sable del contracte de concessió «Gestió del servei de proveïment d’aigua en alta Ter 
Llobregat» va sol·licitar a ATLLCGCSA la relació del personal d’aquesta empresa i 
l’estructura organitzativa. El 29 de novembre de 2018, l’ACA va reiterar aquesta sol-
licitud, establint un termini de 5 dies per al lliurament d’aquesta informació. El 5 de 
desembre de 2018, ATLLCGCSA va donar resposta al requeriment efectuat. Aques-
ta informació va ser utilitzada per ATL als efectes de poder dur a terme les altes dels 
treballadors a la Seguretat Social amb efectes 1 de gener de 2019.

En general, els procediments de subrogació dels treballadors d’una empresa a 
una altra s’efectuen de forma conjunta entre les empreses en qüestió. Atesa l’oposi-
ció manifesta d’ATLLCGCSA de dur a terme la reversió del servei i lliurament de 
les instal·lacions amb efectes 1 de gener de 2019, en els darrers dies de desembre 
de 2018, la nova ATL va haver de procedir a donar d’alta a la Seguretat Social els 
treballadors d’ATLLCGCSA, amb la finalitat de donar compliment a la Disposició 
addicional 1a del Decret Llei 4/2018, de 17 de juliol, pel qual s’assumeix la ges-
tió directa del servei d’abastament d’aigua a poblacions per mitjà de les instal·la-
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cions de la xarxa d’abastament Ter Llobregat de titularitat de la Generalitat i es crea 
l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter Llobregat. Aquesta Disposició addicional estableix 
«L’Ens d’Abastament d’Aigua Ter Llobregat ha d’entrar en funcionament com a mà-
xim l’1 de gener de 2019».

Així doncs, amb efectes 1 de gener 2019 l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter Llo-
bregat («ATL pública»), en compliment del que establia la disposició addicional 2a 
del Decret Llei 4/2018, va comunicar als treballadors de fins aleshores l’empresa 
ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya SA («ATLL-Concessionària») 
la subrogació en els seus contractes de treball. Malgrat les disposicions del Decret 
Llei esmentant, en aquell moment l’ATLL Concessionària no va procedir al traspàs 
del servei a l’ATL Pública, fet que va provocar que els treballadors continuessin do-
nats d’alta a la Seguretat Social i continuessin prestant serveis per compte d’ATLL 
Concessionària. Aquesta situació es va mantenir fins al 28 de febrer de 2019, mo-
ment en què es va produir el traspàs del servei de forma efectiva a ATL Pública. 
A partir de l’1 de març de 2019, els treballadors van deixar d’estar donats d’alta per 
compte d’ATLL Concessionària, i van passar a estar donats d’alta únicament i a 
prestar el seu servei per compte d’ATL Pública.

Durant el període entre l’1 de gener de 2019 i el 28 de febrer de 2019, els tre-
balladors van continuar prestant els seus serveis per ATLL Concessionària, que és 
l’empresa que va pagar les nòmines, que va ingressar les cotitzacions a la seguretat 
social, i que va practicar les retencions fiscals que va entendre corresponents. En 
conseqüència, durant els mesos de gener i febrer de 2019, ATL Pública no va exer-
cir com a empresari, atès que no es va efectuar el traspàs del servei fins 28 de febrer 
de 2019. Per aquest motiu, durant aquest període ATL pública no va pagar nòmines, 
no va ingressar cotitzacions a la Seguretat Social, ni va efectuar cap tipus de reten-
ció per IRPF.

La situació en què havien quedat els treballadors durant aquests dos mesos ja ha 
estat regularitzada per la pròpia Seguretat Social. Efectivament, arran d’una actua-
ció de la Inspecció de Treball, la Tresoreria General de la Seguretat Social ha proce-
dit d’ofici a anul·lar les altes que havia cursat l’ATL Pública amb efectes d’1 de gener 
de 2019, i ha practicat unes noves altes d’ofici amb efectes 1 de març de 2019. De 
manera que a data d’avui, aquest «període de doble alta» ha deixat d’existir.

Convé recordar que la postura de la Direcció General de Tributs (DGT) en els 
casos de subrogació empresarial –com és el cas de la que s’ha produït entre ATLL 
Concessionària i ATL Pública– és ben clara, i està consolidada, en el sentit que la 
subrogació esmentada no suposarà, a efectes de l’Impost sobre les Rendes de les 
Persones Físiques (IRPF) dels treballadors, les conseqüències típiques de tenir, en 
un mateix període, dos pagadors independents.

Barcelona, 28 de maig de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fórmula tarifària 
d’Aigües Ter Llobregat
314-04395/12

Proponent: Maria Sirvent Escrig, del SP CUP-CC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 39336 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

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 314-04395/12 us in-
formo del següent:

La fórmula polinòmica establerta en la clàusula 22 del Plec de Clàusules Ad-
ministratives Particulars (PCAP) del contracte de gestió del servei de proveïment 
d’aigua en alta de la xarxa Ter Llobregat, signat el 27 de desembre de 2012, va apli-
car-se per al càlcul de la revisió de la retribució de la societat concessionària fins 
que el contracte no va esdevenir nul com a conseqüència de la corresponent sentèn-
cia judicial.

En data 3 d’abril de 2018, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va decla-
rar la fermesa de la sentència número 390 d’aquest Tribunal, de 22 de juny de 2015, 
una vegada que el Tribunal Suprem va desestimar, mitjançant la sentència 269/2018, 
de 20 de febrer de 2018, els recursos de cassació interposats per la Generalitat de 
Catalunya i per la Societat General d’Aigües de Barcelona, SA, contra la sentència 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya esmentada.

La fermesa de la sentència, que va anul·lar l’acord d’adjudicació del contracte de 
gestió del servei d’abastament d’aigua en alta Ter Llobregat, va comportar, per apli-
cació de l’article 35.1 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, la del mateix contracte, entrar 
en fase de liquidació.

El Decret Llei 4/2018, de 17 de juliol, pel qual s’assumeix la gestió directa del 
servei d’abastament d’aigua a poblacions per mitjà de les instal·lacions de la xarxa 
d’abastament Ter Llobregat de titularitat de la Generalitat i es crea l’Ens d’Abas-
tament d’Aigua Ter Llobregat, estableix en la seva disposició transitòria tercera el 
següent:

«Tarifa per la prestació del servei d’abastament d’aigua en alta des de les instal·la-
cions de la Xarxa Ter Llobregat durant l’exercici 2018.

Des de l’1 de gener de 2018 i fins que no s’aprovi la nova tarifa a aplicar per l’Ens 
d’Abastament, l’import de la tarifa per la prestació del servei d’abastament d’aigua 
des de les instal·lacions de la Xarxa Ter Llobregat és el que s’estableix per a l’exer-
cici 2017».

La tarifa que s’està aplicant actualment és la mateixa que la tarifa aprovada per 
a l’any 2017. La fórmula polinòmica que preveia el PCAP del contracte de concessió 
no és aplicable en les revisions tarifàries futures atès que el contracte de gestió del 
servei d’abastament ja no és vigent. Fins a la data, no s’han modificat les tarifes vi-
gents, ni s’ha determinat el seu sistema de revisió.

Barcelona, 28 de maig de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aprovació del 
catàleg d’espècies protegides
314-04398/12

Proponent: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 39337 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

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 314-04398/12 us in-
formo del següent:

El projecte de Decret d’aprovació del Catàleg de fauna salvatge amenaçada a Ca-
talunya està totalment redactat (a l’igual que les memòries justificatives que l’acom-
panyen) i en fase inicial de tramitació.

Concretament, es troba en la fase d’anàlisi jurídic preliminar que s’efectua abans 
dels tràmits d’informació pública i audiència i de petició d’informes preceptius.

En aquest moment s’ha sol·licitat l’informe al Servei d’Organització del Depar-
tament de Territori i Sostenibilitat, que es pronuncia abans de l’emissió de l’infor-
me jurídic preliminar que emet l’Àrea d’Assessorament Jurídic en l’Àmbit del Medi 
Ambient.

Barcelona, 28 de maig de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
delictes comesos a Castelldefels (Baix Llobregat) el 2011
314-04399/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 39341 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

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

talunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-04399/12, 
314-04400/12, 314-04401/12, 314-04402/12, 314-04403/12, 314-04404/12, 314-
04405/12, 314-04406/12, 314-04407/12, 314-04408/12, 314-04409/12, 314-
04410/12, 314-04411/12, 314-04412/12, 314-04413/12 i 314-04414/12, us informo 
del següent:

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

El nombre de delictes coneguts al municipi de Castelldefels durant el període 
2011-2018 va ser el següent:

Any Nombre de fets coneguts

2011 2.319

2012 2.287

2013 2.279

2014 2.306
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Any Nombre de fets coneguts

2015 3.187

2016 4.031

2017 4.202

2018 4.978

L’augment en el nombre de fets delictius a partir de l’any 2015 té relació amb 
l’entrada en vigor de la Llei Orgànica 1/2015, de 30 de març, per la qual es modifica 
la Llei Orgànica 1/1995, de 23 de novembre del Codi Penal. La nova regulació, que 
va entrar en vigor l’1 de juliol de 2015, va suprimir les faltes penals, de manera que 
alguns dels fets que estaven tipificats com a faltes van passar a ser delictes lleus i 
altres fets van passar a ser sancions administratives.

S’adjunta, en document annex, el nombre de fets coneguts a la ciutat de Castell-
defels els anys 2016, 2017 i 2018 desglossat per tipus de delictes.

Pel que fa a les faltes penals, el nombre va ser el següent:

Any Nombre de fets coneguts

2011 2.256

2012 2.145

2013 2.136

2014 2.145

2015 1.014

Com s’ha indicat anteriorment, l’1 de juliol de 2015 va entrar en vigor la Llei or-
gànica 1/2015, de 30 de març, per la qual es modifica la Llei orgànica 1/1995, de 23 
de novembre, del Codi Penal, que va suprimir les faltes penals.

Barcelona, 27 de maig de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
delictes comesos a Castelldefels (Baix Llobregat) el 2012
314-04400/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 39341 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04399/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
delictes comesos a Castelldefels (Baix Llobregat) el 2013
314-04401/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 39341 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04399/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
delictes comesos a Castelldefels (Baix Llobregat) el 2014
314-04402/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 39341 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04399/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
delictes comesos a Castelldefels (Baix Llobregat) el 2015
314-04403/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 39341 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04399/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
delictes comesos a Castelldefels (Baix Llobregat) el 2016
314-04404/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 39341 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04399/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
delictes comesos a Castelldefels (Baix Llobregat) el 2017
314-04405/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 39341 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04399/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
delictes comesos a Castelldefels (Baix Llobregat) el 2018
314-04406/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 39341 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04399/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de faltes 
comeses a Castelldefels (Baix Llobregat) el 2011
314-04407/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 39341 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04399/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de faltes 
comeses a Castelldefels (Baix Llobregat) el 2012
314-04408/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 39341 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04399/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de faltes 
comeses a Castelldefels (Baix Llobregat) el 2013
314-04409/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 39341 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04399/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de faltes 
comeses a Castelldefels (Baix Llobregat) el 2014
314-04410/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 39341 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04399/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de faltes 
comeses a Castelldefels (Baix Llobregat) el 2015
314-04411/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 39341 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04399/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de faltes 
comeses a Castelldefels (Baix Llobregat) el 2016
314-04412/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 39341 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04399/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de faltes 
comeses a Castelldefels (Baix Llobregat) el 2017
314-04413/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 39341 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04399/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de faltes 
comeses a Castelldefels (Baix Llobregat) el 2018
314-04414/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 39341 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04399/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
delictes comesos a Vilanova i la Geltrú (Garraf) el 2016
314-04415/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 39342 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

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

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-04415/12, 314-
04416/12, 314-04417/12, 314-04418/12, 314-04419/12 i 314-04420/12, us informo 
del següent:

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

El nombre de delictes coneguts al municipi de Vilanova i la Geltrú durant el pe-
ríode 2016-2018 va ser el següent:
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Any Nombre de fets coneguts

2016 4.277

2017 4.058

2018 4.354

S’adjunta, en document annex, el nombre de fets coneguts a la ciutat de Vilanova 
i la Geltrú els anys 2016, 2017 i 2018 desglossat per tipus de delictes.

Pel que fa a les faltes penals, van desaparèixer amb la Llei Orgànica 1/2015, de 
31 de març, que va modificar la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi 
Penal. Amb aquesta reforma normativa, algunes faltes penals van passar a ser de-
lictes lleus, altres sancions administratives i altres conductes es van destipificar de 
l’àmbit penal.

Barcelona, 27 de maig de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
delictes comesos a Vilanova i la Geltrú (Garraf) el 2017
314-04416/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 39342 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04415/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
delictes comesos a Vilanova i la Geltrú (Garraf) el 2018
314-04417/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 39342 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04415/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de faltes 
comeses a Vilanova i la Geltrú (Garraf) el 2016
314-04418/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 39342 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04415/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de faltes 
comeses a Vilanova i la Geltrú (Garraf) el 2017
314-04419/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 39342 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04415/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de faltes 
comeses a Vilanova i la Geltrú (Garraf) el 2018
314-04420/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 39342 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04415/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
delictes comesos a Salt (Gironès) el 2016
314-04421/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 39343 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

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

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-04421/12, 314-
04422/12, 314-04423/12, 314-04424/12, 314-04425/12 i 314-04426/12, us informo 
del següent:

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

El nombre de delictes coneguts al municipi de Salt durant el període 2016-2018 
va ser el següent:

Any Nombre de fets coneguts

2016 2.010

2017 2.292

2018 2.559

S’adjunta, en document annex, el nombre de fets coneguts a la ciutat de Salt els 
anys 2016, 2017 i 2018, desglossat per tipus de delictes.

Pel que fa a les faltes penals, van desaparèixer amb la Llei Orgànica 1/2015, de 
31 de març, que va modificar la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi 
Penal. Amb aquesta reforma normativa, algunes faltes penals van passar a ser de-
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lictes lleus, altres sancions administratives i altres conductes es van destipificar de 
l’àmbit penal.

Barcelona, 27 de maig de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
delictes comesos a Salt (Gironès) el 2017
314-04422/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 39343 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04421/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
delictes comesos a Salt (Gironès) el 2018
314-04423/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 39343 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04421/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de faltes 
comeses a Salt (Gironès) el 2016
314-04424/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 39343 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04421/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de faltes 
comeses a Salt (Gironès) el 2017
314-04425/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 39343 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04421/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de faltes 
comeses a Salt (Gironès) el 2018
314-04426/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 39343 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04421/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
delictes comesos a Girona el 2016
314-04427/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 39344 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

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

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-04427/12, 314-
04428/12, 314-04429/12, 314-04430/12, 314-04431/12 i 314-04432/12, us informo 
del següent:

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

El nombre de delictes coneguts al municipi de Girona durant el període 2016-
2018 va ser el següent:

Any Nombre de fets coneguts

2016 7.482

2017 8.120

2018 9.191

S’adjunta, en document annex, el nombre de fets coneguts a la ciutat de Girona 
els anys 2016, 2017 i 2018 desglossat per tipus de delictes.

Pel que fa a les faltes penals, van desaparèixer amb la Llei Orgànica 1/2015, de 
31 de març, que va modificar la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi 
Penal. Amb aquesta reforma normativa, algunes faltes penals van passar a ser de-
lictes lleus, altres sancions administratives i altres conductes es van destipificar de 
l’àmbit penal.

Barcelona, 27 de maig de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
delictes comesos a Girona el 2017
314-04428/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 39344 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04427/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
delictes comesos a Girona el 2018
314-04429/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 39344 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04427/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de faltes 
comeses a Girona el 2016
314-04430/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 39344 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04427/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de faltes 
comeses a Girona el 2017
314-04431/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 39344 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04427/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de faltes 
comeses a Girona el 2018
314-04432/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 39344 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04427/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’expedients sancionadors oberts de l’1 d’octubre de 2017 ençà
314-04481/12

Proponent: Maria Sirvent Escrig, del SP CUP-CC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 39345 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

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 314-04481/12, us 
informo del següent:

Entre l’1 d’octubre de 2017 i el 10 d’abril de 2019 s’han incoat 54.858 expedients 
sancionadors per les infraccions contemplades als articles següents de la Llei orgà-
nica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana: 35.1, 35.2, 35.3, 
35.4, 36.1, 36.2, 36.3, 36.4, 36.5, 36.6, 36.7, 36.8, 36.9, 36.10, 36.11, 36.12, 36.13, 
36.14, 36.15, 36.16, 36.17, 36.18, 36.19, 36.20, 36.21, 36.22, 36.23, 37.1, 37.2, 37.3, 
37.4, 37.5, 37.6, 37.7, 37.8, 37.9, 37.10, 37.11, 37.12, 37.13, 37.14, 37.15, 37.16, 37.17.

Pel que fa al nombre d’expedients oberts en base a suposades infraccions sancio-
nades en els articles a què fa referència la pregunta, va ser el següent: 

Nombre d’expedients amb acord d’inici entre l’1.10.2017 i el 10.04.2019

Articles Llei 4/2015
35.1 36.2 36.3 36.7 37.1 37.4 37.13

0 0 103 0 68 4.468 453

Barcelona, 27 de maig de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla dels 
jutjats
314-04487/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 39193 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

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 314-04487/12 us in-
formo del següent:

La plantilla del personal al servei de l’Administració de Justícia a Catalunya és 
pública i es pot consultar a la pàgina web del Consell General del Poder Judicial, a 
l’enllaç següent:

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por te-
mas/Estructura-judicial-y-recursos-humanos--en-la-administracion-de-justicia/Plan-
ta-judicial-y-plantillas-organicas/Plantillas-organicas-de-funcionarios-de-la-Admi-
nistracion-de-Justicia/

Barcelona, 22 de maig de 2019
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por%20temas/Estructura-judicial-y-recursos-humanos--en-la-administracion-de-justicia/Planta-judicial-y-plantillas-organicas/Plantillas-organicas-de-funcionarios-de-la-Administracion-de-Justicia/
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por%20temas/Estructura-judicial-y-recursos-humanos--en-la-administracion-de-justicia/Planta-judicial-y-plantillas-organicas/Plantillas-organicas-de-funcionarios-de-la-Administracion-de-Justicia/
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por%20temas/Estructura-judicial-y-recursos-humanos--en-la-administracion-de-justicia/Planta-judicial-y-plantillas-organicas/Plantillas-organicas-de-funcionarios-de-la-Administracion-de-Justicia/
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por%20temas/Estructura-judicial-y-recursos-humanos--en-la-administracion-de-justicia/Planta-judicial-y-plantillas-organicas/Plantillas-organicas-de-funcionarios-de-la-Administracion-de-Justicia/


BOPC 354
7 de juny de 2019

1.25.15. Preguntes per escrit 35 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
treballadors dels jutjats nomenats com a reforç
314-04488/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 39194 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

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 314-04488/12 us in-
formo del següent:

La xifra de personal que està, actualment, nomenat com a reforç és de 164.

Barcelona, 22 de maig de 2019
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per a ampliar la plantilla de funcionaris davant el volum de 
recursos rebuts
314-04492/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 39195 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

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 314-04492/12 us in-
formo del següent:

Davant la situació provocada per les apel·lacions sobre qüestions relacionades 
amb assumptes coneguts com «clàusules sòl» que assumeix la Secció 15 de l’Audi-
ència Provincial de Barcelona, des del Govern de Catalunya considerem que s’ha de 
produir un canvi en el plantejament de la resolució d’aquest tipus de conflictes. En 
primer lloc, tal i com ja hem afirmat en seu parlamentària, entenem que l’Estat ha de 
modificar el Reial Decret-llei 1/2017, de 20 de gener, de mesures urgents de protec-
ció de consumidors en matèria de clàusules sòl per tal d’establir mesures alternatives 
de solució extrajudicial que facilitin la devolució de les quantitats indegudament sa-
tisfetes pel consumidor a les entitats de crèdit en aplicació de determinades clàusu-
les sòl contingudes en contractes de préstec o crèdit garantits amb hipoteca immo-
biliària. Els mecanismes legals vigents s’han mostrat absolutament insuficients per 
resoldre la demanda social i jurídica en aquest àmbit. En segon lloc, tal i com hem 
posat de manifest reiteradament al Consell General del Poder Judicial, mentre no es 
modifica l’esmentada norma, entenem que cal donar pas a un model descentralitzat.

Actualment, la Secció 15a de l’Audiència Provincial de Barcelona té atribuïdes 
les competències per resoldre els recursos d’apel·lació en matèria mercantil i de clàu-
sules sol.

L’estadística judicial del Consell General del Poder Judicial recull la informació 
sobre el nombre assumptes ingressats, resolts i pendents de cadascun dels òrgans 
judicials. A la següent taula es detallen les dades més significatives en matèria de 
recursos mercantils i en clàusules sol de la Secció 15a de l’Audiència Provincial, se-
gons l’última estadística publicada (primer trimestre del 2019): 
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Recursos
Pendents 

trimestre anterior
Ingressat en 
el trimestre

Resolts en 
el trimestre

Pendents al final 
del trimestre

En declaratius 1863 552 605 1810
En concursos  88  35  26  97
La resta  63  14  19  58
Total 2014 601 650 1965

La mitjana d’assumptes pendents per funcionari de la Secció 15a és de 255, i a la 
resta de seccions de l’Audiència Provincial de Barcelona és de 268.

La Secció 15a de l’Audiència Provincial disposa d’una plantilla actual de 5 ma-
gistrats, 1 lletrat de l’Administració de Justícia i una dotació de 3 gestors/es pro-
cessals i administratius, 4 tramitadors/es processals i administratius i 2 auxilis ju-
dicials. Els reforços actuals assignats pel coneixement de clàusules sol són de 3 
magistrats més i d’un gestor/a processal i administratiu/va i d’un tramitador/a pro-
cessal i administratiu/iva més. Per part del TSJC hi ha una previsió de reforços de 
7 magistrats. Així doncs, la dotació de la plantilla de funcionaris de la Secció 15a 
és la següent: 

Plantilla actual Reforç Total

Auxili judicial 2 2
Tramitació processal 4 1 6
Gestió processal 3 1 4
Total 9 2 11

Cal fer constar que els assumptes elevats des de primera instància a la Secció 15a 
en matèria de clàusules sol han estat de 533, mentre que altres seccions, com la de 
l’Audiència Provincial de Girona, ha enregistrat una entrada superior de 718 recur-
sos en aquesta matèria sense reforços.

Les mesures actuals de suport adoptades són les de dos reforços (1 GPA i 1 TPA) 
i en atenció a les dades anteriors, es consideren actualment adequades.

Així mateix, el Departament de Justícia, en coordinació amb col·lectius d’ope-
radors jurídics, juristes i professionals de la magistratura, està treballant, amb el 
suport logístic i tècnic del CEJFE, en un grup de treball sobre clàusules sol. Així, 
diferents agents i col·lectius implicats –com ara magistrats de jutjats o seccions de 
clàusules sol, lletrats de l’administració de justícia, representants de col·legis profes-
sionals d’advocats i procuradors, representants de l’administració i acadèmics– han 
buscat solucions efectives per descongestionar aquests òrgans judicials. Ara mateix, 
es troba en fase de conclusions en què es busquen acords entre les parts en litigi per 
poder procedir al desistiment massiu i arxivament de les causes pendents.

El Departament de Justícia ja valora l’impacte i afectació que aquesta solució 
implicaria, com seria la provisió de recursos personals i materials, tant a primera 
instància com a la Secció 15a de l’AP de Barcelona.

En definitiva, la solució al problema generat no és tant la provisió incrementalis-
ta i il·limitada de recursos públics. En primer lloc, per concepte, atès que es carrega 
doblement sobre el conjunt de la col·lectivitat una situació generada per l’enriqui-
ment injust i políticament tolerat de les entitats financeres d’aquest país. En segon 
lloc, perquè les disponibilitats pressupostàries són limitades, i cal assignar aquest 
recursos eficientment, després d’analitzar minuciosament les necessitats de servei 
en el conjunt de l’AJ de Catalunya, tot racionalitzant-los sota la perspectiva del cost 
i benefici econòmic i, sobretot, social, de forma que trobem solucions efectives i rà-
pides tant a la primera instància com a la Secció 15a, com ara solucions legislatives 
basades en el respecte al consumidor i no a la inversa, com succeeix ara a l’Estat 
espanyol, i, subsidiàriament, mitjançant acords que permetin implementar solucions 
extrajudicials sota el consens de totes les parts i agents implicats i interessats en una 
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resposta eficaç i eficient a la magnitud del problema social general per les clàusules 
abusives.

Barcelona, 17 de maig de 2019
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista de jutjats 
mixtos de primera instància i d’instrucció que tinguin un servei comú 
de notificacions a la província de Barcelona
314-04497/12

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 39196 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

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 tramita-
ció 314-04497/11, conjuntament amb les número de tramitació 314-04498/11 a 314-
04500/11.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix as-
sumpte, s’ha considerat convenient respondre-les de manera conjunta per proporcio-
nar una major cohesió a la informació i facilitar-ne la comprensió.

En aquest tema, cal tenir en compte els diferents tipus de serveis comuns que 
hi ha actualment a Catalunya, segons s’hagin creat amb anterioritat o posterioritat 
al Decret 169/2010, de 16 de novembre, sobre estructura i organització de l’oficina 
judicial a Catalunya.

Amb anterioritat al Decret 169/2010, de 16 de novembre, sobre estructura i orga-
nització de l’oficina judicial a Catalunya, i a l’empara de l’antic article 272 de la Llei 
orgànica del poder judicial, el Consell General del Poder Judicial va crear diferents 
Serveis Comuns de Notificacions i Embargaments amb funcions exclusives d’actes 
de comunicació (SAC). D’aquest tipus de serveis comuns, actualment a Catalunya 
hi ha els següents:

Província de Barcelona
– El Servei Comú de Notificacions i Embargaments de Barcelona Civil, que dona 

suport a 70 jutjats (48 jutjats de 1a instància, 8 de família, 3 de capacitat i estat civil 
i 11 mercantils, tots ells de Barcelona ciutat).

– El Servei Comú de Notificacions i Embargaments de Barcelona Penal, que 
dona suport a 94 jutjats (33 jutjats d’instrucció, 5 de violència sobre la dona, 28 pe-
nals, 6 de menors, 5 de vigilància penitenciària i 17 contenciosos administratius, tot 
ells de Barcelona ciutat).

– El Servei Comú de Notificacions i Embargaments de Barcelona Social, que 
dona suport als 3 jutjats socials d’executòries de Barcelona.

– El Servei Comú de Notificacions i Embargaments de Sabadell, que dona suport 
a 14 jutjats (7 jutjats de 1a instància, 1 de família, 5 d’instrucció, i 1 de violència 
sobre la dona, tots ells de Sabadell).

Província de Lleida
– El Servei Comú de Notificacions i Embargaments de Lleida, que dona suport 

a 20 jutjats (8 jutjats de 1a instància, 4 d’instrucció, 1 de violència sobre la dona, 3 
penals, 1 de menors, 2 socials i 1 contenciós administratiu, tots ells de Lleida).

A la resta de províncies de Girona i Tarragona no hi ha Serveis Comuns de No-
tificacions i Embargaments (SAC) d’aquests tipus.

Fascicle segon
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Un cop aprovat el Decret 169/2010, de 16 de novembre, sobre estructura i orga-
nització de l’oficina judicial a Catalunya, que va establir el model organitzatiu d’ofi-
cina judicial a Catalunya, ja no es van crear més serveis comuns de notificacions i 
embargaments (SAC) d’aquest tipus, sinó que ja es van crear serveis comuns proces-
sals generals que, a banda d’assumir els actes de comunicació, tenen atribuïdes al-
tres funcions de suport de caràcter general als òrgans judicials, com ara les funcions 
de registre i repartiment, d’atenció ciutadana, gestió i dipòsit de peces de convicció, 
suport al jutge degà, servei de correus i circulacions internes d’entrega i recollida de 
documents, entre altres.

Aquest tipus de serveis comuns processals generals (SCPG), es creen a mesura 
que s’implanta el model organitzatiu d’oficina judicial en un partit judicial, existint 
actualment els següents:

Província de Barcelona
– El SCPG de Cerdanyola del Vallès, que dona suport als 8 jutjats de primera 

instància i instrucció d’aquest partit judicial.
– El SCPG de Cornellà de Llobregat, que dona suport als 4 jutjats de primera 

instància i instrucció d’aquest partit judicial
– El SCPG del Prat de Llobregat, que dona suport als 5 jutjats de primera instàn-

cia i instrucció d’aquest partit judicial
– El SCPG de Sant Boi de Llobregat, que dona suport als 6 jutjats de primera 

instància i instrucció d’aquest partit judicial
– El SCPG de Santa Coloma de Gramenet, que dona suport als 6 jutjats de pri-

mera instància i instrucció d’aquest partit judicial
– El SCPG de Vilafranca del Penedès, que dona suport als 5 jutjats de primera 

instància i instrucció d’aquest partit judicial

Província de Girona
– El SCPG de Girona, que dona suport a tots els òrgans judicials d’aquest partit 

judicial i al Jutjat de Pau de Salt. En total 30 òrgans judicials, dels quals 6 són jutjats 
de 1a instància i 4 d’instrucció,

– El SCPG de Blanes, que dona suport als 6 jutjats de primera instància i instruc-
ció d’aquest partit judicial

– El SCPG d’Olot, que dona suport als 2 jutjats de primera instància i instrucció 
d’aquest partit judicial

Província de Lleida
– SCPG i d’Execució de Balaguer, que dona suport als 3 jutjats de primera ins-

tància i instrucció d’aquest partit judicial
– SCPG de la Seu d’Urgell, que dona suport als 2 jutjats de primera instància i 

instrucció d’aquest partit judicial.

Província de Tarragona
– SCPG d’Amposta, que dona suport als 4 jutjats de primera instància i instruc-

ció d’aquest partit judicial
– SCPG del Vendrell, que dona suport als 10 jutjats d’aquest partit judicial (9 jut-

jats de primera instància i instrucció i 1 de violència sobre la dona).
Finalment, cal afegir que l’any 2008, abans de l’aprovació del Decret 169/2010, 

de 16 de novembre, esmentat, es van posar en funcionament SCPG pilots en alguns 
partits judicials, amb funcions d’actes de comunicació i altres de caràcter general, 
els quals es mantenen com a tals fins que s’implementi l’oficina judicial en aquests 
partits judicials, moment a partir del qual quedaran consolidats com a SCPG amb 
totes les funcions previstes a l’esmentat Decret 169/2010. D’aquests SCPG pilots a 
la província de Barcelona encara hi ha els següents:
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– El SCPG pilot de l’Hospitalet de Llobregat, que dona suport als 14 jutjats d’a-
quest partit judicial (8 jutjats de 1a Instància, 5 d’instrucció i 1 de violència sobre 
la dona).

– El SCPG pilot d’Igualada, que dona suport als 5 jutjats de 1a instància i ins-
trucció.

– El SCPG pilot de Vilanova i la Geltrú que dona suport als 13 jutjats d’aquest 
partit judicial (9 jutjats de 1a instància i instrucció i 4 jutjats penals).

D’acord amb tot l’anterior, podem concloure que actualment:
– A la província de Barcelona hi ha un total de 247 jutjats que reben el suport de 

serveis comuns per a la realització dels actes de comunicació (4 dels antics serveis 
comuns de notificacions i embargaments, 6 SCPG i 3 SCPG pilots).

– A la província de Girona hi ha 38 jutjats que reben el suport de serveis comuns 
per a la realització dels actes de comunicació (3 SCPG).

– A la província de Lleida hi ha 25 jutjats que reben el suport de serveis comuns 
per a la realització dels actes de comunicació (1 dels antics serveis comuns de noti-
ficacions i embargaments i 2 SCPG).

– A la província de Tarragona hi ha 14 jutjats que reben el suport de serveis co-
muns per a la realització d’actes de comunicació (2 SCPG).

Barcelona, 17 de maig de 2019
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista de jutjats 
mixtos de primera instància i d’instrucció que tinguin un servei comú 
de notificacions a la província de Lleida
314-04498/12

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 39196 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04497/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista de jutjats 
mixtos de primera instància i d’instrucció que tinguin un servei comú 
de notificacions a la província de Girona
314-04499/12

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 39196 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04497/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista de jutjats 
mixtos de primera instància i d’instrucció que tinguin un servei comú 
de notificacions a la província de Tarragona
314-04500/12

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 39196 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04497/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la instal·lació de 
noves lliteres al Centre Educatiu de Justícia Juvenil Can Llupià, de 
Barcelona
314-04511/12

Proponent: Raúl Moreno Montaña, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 39396 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

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 314-04511/12, us in-
formo que s’han instal·lat sis lliteres noves al centre per permetre que una habitació 
de cada mòdul de nois tingui una capacitat de fins a sis persones.

Barcelona, 22 de maig de 2019
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la capacitat de les 
habitacions del Centre Educatiu de Justícia Juvenil Can Llupià, de 
Barcelona
314-04512/12

Proponent: Raúl Moreno Montaña, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 39397 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

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 314-04512/12, us 
informo que el Centre Educatiu Can Llupià disposa de tres mòduls per a nois i un 
mòdul per a noies.

Als mòduls de nois la capacitat de les habitacions és de dues i de quatre persones 
per habitació, més tres habitacions (una per mòdul) amb capacitat de fins a sis persones.

Les habitacions del mòdul de noies tenen una capacitat per a dues persones (al-
gunes per a tres persones).

L’any 2007, el centre estava preparat per donar resposta a dues persones per ha-
bitació.

Barcelona, 23 de maig de 2019
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’interns 
del Centre Educatiu de Justícia Juvenil Can Llupià, de Barcelona
314-04513/12

Proponent: Raúl Moreno Montaña, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 39398 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

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 314-04513/12 us infor-
mo que, a data 25 d’abril de 2019, hi ha 105 persones internes a Can Llupià.

Barcelona, 22 de maig de 2019
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’habitacions del Centre Educatiu de Justícia Juvenil Can Llupià, de 
Barcelona
314-04514/12

Proponent: Raúl Moreno Montaña, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 39399 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

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 314-04514/12 us in-
formo del següent:

El centre està distribuït en quatre mòduls, tres per a nois i un per a noies.
Als mòduls de nois hi ha tres habitacions per a dues persones, cinc habitacions 

per a quatre i una habitació per a sis persones.
El mòdul de noies disposa de sis habitacions per a tres persones i tres habitacions 

per a dues persones.
En total, el centre disposa de 36 habitacions.

Barcelona, 22 de maig de 2019
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
pal·liar els retards en l’assenyalament de judicis ràpids per a delictes 
lleus
314-04515/12

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 39197 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

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 314-04515/12 us in-
formo del següent:
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Pel que fa a la primera qüestió, sobre les mesures adoptades, el passat 18 de fe-
brer de 2019 s’ha posat en funcionament a Barcelona el segon jutjat de guàrdia per 
a l’enjudiciament ràpid i immediat de delictes lleus, amb l’objecte de duplicar el 
nombre de judicis d’aquest tipus que es realitza anualment a Barcelona, arribant 
als 15.000 judicis/any, eliminar la pendència actual i evitar la possible prescripció 
d’aquests tipus de delictes.

Aquest segon jutjat de guàrdia actua de la mateixa manera que el primer, això és, 
tots els dies hàbils de 9 a 21 hores, amb una agenda de 20 assenyalaments de matí 
i 10 a la tarda.

Aquesta mesura ha estat possible gràcies a l’actuació coordinada de la magistra-
da degana i la junta de jutges de Barcelona, la Sala de Govern del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya, la Secretaria de Govern, el Consell General del Poder 
judicial, el Ministeri de Justícia i el Departament de Justícia de la Generalitat.

Així, d’acord amb el que estableixen els articles 501 de la llei orgànica del po-
der judicial i 48 del Reglament 1/2005, de 15 de setembre, dels aspectes accessoris 
de les actuacions judicials, aprovat per Acord del Ple del Consell General del Poder 
Judicial, la competència per acordar la posada en funcionament d’un segon jutjat de 
guàrdia per a l’enjudiciament dels delictes lleus, és del Consell General del Poder 
Judicial, a proposta o informe de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Jus-
tícia i de la junta de jutges de la població afectada, i amb la conformitat prèvia del 
Ministeri de Justícia i de la comunitat autònoma afectada.

El Departament de Justícia, en l’exercici de les seves competències de provi-
sió dels mitjans personals, materials i econòmics als òrgans judicials, ha habilitat 
els espais adients a la Ciutat de la Justícia per a la ubicació d’aquest segon jutjat de 
guàrdia i l’ha dotat de tots els mitjans materials i tecnològics necessaris per al seu 
funcionament, i ha adaptat els mòduls informàtics de la guàrdia i l’agenda d’asse-
nyalaments.

Així mateix, ha dotat aquest segon jutjat de guàrdia del personal al servei de 
l’Administració de justícia adient.

En aquest sentit, i en resposta a la segona qüestió, el Departament de Justícia ha 
dotat cadascun dels dos jutjats de guàrdia per a l’enjudiciament de delictes lleus de 
4 funcionaris, dotació que ha de permetre assumir totes les actuacions que es gene-
ren durant la guàrdia, incloses la notificació a les parts de les resolucions que hagin 
dictat els magistrats i l’inici de la seva execució.

En relació a la tercera qüestió, informem que el fet de comptar amb un segon jut-
jat d’instrucció de guàrdia per a l’enjudiciament immediat de delictes lleus i duplicar 
el nombre de judicis que es fan anualment al partit judicial de Barcelona fa preveure 
l’agilitació d’aquest tipus de judicis i l’eliminació de la pendència actual.

En l’Acord de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
de 5 de febrer de 2019 es va establir com a data de posada en funcionament d’a-
quest segon jutjat de guàrdia el 18 de febrer de 2019 i es va acordar establir aques-
ta mesura per un període d’un any. Així mateix, es va acordar que, abans de l’1 de 
juny de 2019, el secretari coordinador provincial de Barcelona i la magistrada de-
gana de Barcelona informarien del desenvolupament en el funcionament dels dos 
jutjats d’instrucció de guàrdia per a l’enjudiciament immediat de delictes lleus, amb 
l’objecte de valorar la situació i l’acompliment dels objectius abans de l’aprovació 
dels següents sis mesos de l’any.

Per tant, per fer una primera valoració d’aquesta mesura, cal esperar l’esmentat in-
forme. En qualsevol cas, cal insistir en què l’òrgan competent per adoptar una mesu-
ra d’aquest tipus és el Consell General del Poder Judicial, a proposta o informe de la 
Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i de la junta de jutges.

Barcelona, 22 de maig de 2019
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’anul·lació i 
l’abonament als transportistes portuaris de les sancions imposades a 
la ronda del Litoral, de Barcelona
314-04522/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 39346 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

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 314-04522/12, us 
informo del següent:

La tramitació de les denúncies imposades en matèria de restriccions a la circula-
ció a la via B-10, Ronda Litoral, corresponen a l’Ajuntament de Barcelona.

Barcelona, 27 de maig de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’Institut Català de 
Finances ha renunciat al cobrament d’una part del deute del Grupo Zeta
314-04582/12

Proponent: Maria Sirvent Escrig, del SP CUP-CC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 39482 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

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 314-04582/12 us in-
formo del següent:

L’article 2 del text refós de la llei de l’Institut Català de Finances –aprovat per 
Decret Legislatiu 4/2002, de 24 de desembre (TRLICF) i modificat pel decret llei 
2/2015,de 28 de juliol en aquest aspecte concret– estableix que, en el marc de la seva 
activitat, l’ICF s’ha de regir per criteris de mercat, dintre del marc regulador definit 
per l’article 1.4 del TRLICF, el qual estableix l’obligatorietat de l’aplicació a aquest 
de la normativa específica de les entitats de crèdit. Per tant, és d’aplicació a l’ICF la 
Llei 10/2014, de 26 de juny, d’ordenació, supervisió i solvència d’entitats de crèdit 
(LOSSEC), la qual, al seu article 83, imposa el deure de reserva d’informació a les 
entitats que hi estan sotmeses, en els següents termes:

«1. Les entitats i altres persones subjectes a la normativa d’ordenació i disciplina 
de les entitats de crèdit estan obligades a guardar reserva de les informacions relati-
ves als saldos, posicions, transaccions i altres operacions dels seus clients sense que 
les mateixes puguin ser comunicades a tercers o objecte de divulgació.»

Emparat en el referit deure de guardar reserva imposat per la normativa secto-
rial, l’ICF està obligat a preservar la informació i identificació de les empreses pres-
tatàries, no podent ser aquesta difosa ni divulgada a tercers en la mesura que això 
suposaria un dany cert en l’expectativa de confidencialitat dels prestataris.

Finalment, recordar, com ja s’ha esmentat, que les actuacions de l’Institut Català 
de Finances, d’acord amb la seva llei reguladora, estan sotmeses a la normativa de 
les entitats de crèdit, i supervisades pels organismes de control tant de la Generalitat 
de Catalunya com del mateix Parlament.
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En conseqüència, l’ICF no pot facilitar documentació sobre les eventuals trans-
accions amb cap companyia.

Barcelona, 27 de maig de 2019
Pere Aragonès i Garcia, conseller d’Economia i Hisenda

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

1.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre les mesures que proposa per solucionar el desequilibri dels 
temps de paraula entre entitats
325-00035/12

Proponent: David Pérez Ibáñez, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 39461 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

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

de Catalunya sobre preguntes dels diputats als directius de la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals.

En resposta a la pregunta respondre per escrit amb número de tramitació de 325-
00035/12, presentada pels diputats senyor David Pérez Ibáñez i senyora Beatriz Sil-
va Gallardo, del grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.

«L’informe de pluralitat sobre l’observança del pluralisme polític a la televisió 
i a la radio del CAC revela que les entrevistes que es realitzen als canals i emisso-
res de la Corporació atribueixen un temps de paraula superior a entitats vinculades 
amb el discurs independentista. Per TV3, el 91,7% de les entrevistes se concentren 
en entitats com ANC i Òmnium, i per a Catalunya Radio, el percentatge és del 89%. 
Quines són les mesures que proposa la CCMA per solucionar aquest desequilibri?»

Resposta
Els mitjans de la CCMA tenen l’obligació d’oferir una informació plural i diversa 

perquè la ciutadania conegui la realitat i se’n pugui formar una opinió pròpia.
La selecció d’entrevistes als diferents canals i emissores respon al seu interès in-

formatiu, tenint en compte els criteris d’actualitat, globalitat, proximitat, incidència 
social, valor documental i servei públic.

Precisament pel criteri d’actualitat i d’interès informatiu, en un període determi-
nat, com correspon al darrer quadrimestre del 2018, algunes entitats socials, com 
l’ANC i Òmnium Cultural, han tingut més temps d’entrevista que d’altres.

A més de l’organització de grans esdeveniments, com la manifestació de l’11 de 
setembre, el fet que aquestes dues entitats tinguin els seus líders empresonats des 
del 16 d’octubre del 2017 les ha fet, sovint, motiu de notícia. És aquest el motiu de 
la presència que recull l’informe del Consell de l’Audiovisual pel que fa el període 
setembre - desembre del 2018.
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Els Serveis Informatius de Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio treballen 
per oferir sempre una informació plural, diversa i equilibrada, subjectes però a cri-
teris reals de rellevància informativa.

Sant Joan Despí, 30 d’abril del 2019
Núria Llorach i Boladeras, vicepresidenta

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre el pluralisme de veus al programa Tot es mou
325-00036/12

Proponent: David Pérez Ibáñez, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 39462 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

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

de Catalunya sobre preguntes dels diputats als directius de la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals.

En resposta a la pregunta respondre per escrit amb número de tramitació de 325-
00036/12, presentada pels diputats senyor David Pérez Ibáñez i senyora Beatriz Sil-
va Gallardo, del grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.

«L’informe de pluralitat sobre l’observança del pluralisme polític a la televisió 
i a la radio del CAC revela que les entrevistes que es realitzen al programa Tot es 
mou es concentren en determinats partits polítics i entitats vinculades a l’indepen-
dentisme. Quins criteris d’igualtat de pluralitat de veus s’han establert per a aquest 
programa en el contracte amb la productora? S’especifica a la productora que ha de 
complir el Llibre d’estil de la CCMA en el plec de condicions?»

Resposta
El darrer informe sobre l’observança de pluralisme del Consell de l’Audiovisu-

al de Catalunya, que analitza el darrer quadrimestre del 2018, concloïa que els in-
formatius de TV3 van ser els que van recollir més diversitat de veus polítiques en 
el tercer quadrimestre del 2018, comparats amb la resta de televisions analitzades.

El programa Tot es mou de TV3 és produït internament per part de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, és a dir, sense la col·laboració d’una productora 
externa.

Els seus professionals seleccionen els temes i les entrevistes basant-se en l’inte-
rès informatiu i en el criteri d’actualitat, alhora que vetllen pel reflex d’una realitat 
plural i heterogènia de la nostra societat, sense excepcions.

Amb aquest objectiu, la direcció del programa convida sistemàticament repre-
sentants de tot l’arc polític. Això no obstant, no sempre és possible aconseguir repre-
sentació de totes les forces polítiques, ja que en el període analitzat pel CAC al seu 
darrer informe, en nombrosos casos s’havia declinat l’assistència de responsables 
polítics que havien estat convidats a intervenir-hi, com va explicar detalladament el 
director de Televisió de Catalunya, Vicent Sanchis, a la sessió del passat 22 de març 
de la Comissió de Control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Sant Joan Despí, 30 d’abril del 2019
Núria Llorach i Boladeras, vicepresidenta
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3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris 
d’assignació d’alumnes per al curs 2019-2020
314-04692/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 39358 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

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: 
– Quins criteris s’han utilitzat en el procés de preinscripció per l’assignació de 

l’alumnat per al proper curs 2019-2020? S’han utilitzat el criteri de proximitat del 
domicili i la ràtio màxima de 25 alumnes per aula?

Palau del Parlament, 24 de maig de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
públiques i concertades d’educació infantil, primària i secundària per 
al curs 2019-2020
314-04693/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 39359 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

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: 
– Quantes places públiques i concertades s’han ofert a Catalunya per al proper 

curs 2019-2020 per a educació infantil, primària i secundària? Per quants alumnes? 
(Desglossar les dades per municipis i a Barcelona per zones educatives)

Palau del Parlament, 24 de maig de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sol·licituds de places públiques de P3 per al curs 2019-2020
314-04694/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 39360 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

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: 
– Quants infants han sol·licitat places de P3 en escoles públiques per al proper 

curs a Catalunya? (Desglossar les dades per municipis i a Barcelona per zones edu-
catives)

Palau del Parlament, 24 de maig de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’oferta de places 
públiques de P3 per al curs 2019-2020
314-04695/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 39361 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

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: 
– Quina oferta de places públiques de P3 per al proper curs hi ha a Catalunya? 

(Desglossar les dades per municipis i a Barcelona per zones educatives)

Palau del Parlament, 24 de maig de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants 
sense plaça pública de P3 en centres de proximitat per al curs 2019-
2020
314-04696/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 39362 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

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.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants infants es quedaran sense plaça pública de P3 en una escola de proxi-

mitat per al proper curs? (Desglossar les dades per municipis i a Barcelona per zo-
nes educatives)

Palau del Parlament, 24 de maig de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sol·licituds de places públiques de primer d’ESO per al curs 2019-
2020
314-04697/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 39363 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

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: 
– Quants alumnes han sol·licitat places de primer d’ESO per al proper curs en 

escoles públiques de Catalunya? (Desglossar les dades per municipis i a Barcelona 
per zones educatives)

Palau del Parlament, 24 de maig de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’oferta de places 
públiques de primer d’ESO per al curs 2019-2020
314-04698/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 39364 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

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: 
– Quina oferta de places públiques de primer d’ESO hi ha a Catalunya per al 

proper curs? (Desglossar les dades per municipis i a Barcelona per zones educatives)

Palau del Parlament, 24 de maig de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
sense plaça pública de primer d’ESO en centres de proximitat per al 
curs 2019-2020
314-04699/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 39365 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

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: 
– Quants alumnes es quedaran sense plaça pública de primer d’ESO en una es-

cola de proximitat per al proper curs? (Desglossar les dades per municipis i a Bar-
celona per zones educatives)

Palau del Parlament, 24 de maig de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’escoles 
públiques que incrementen la ràtio de P3 i de primer d’ESO per la 
manca de places de proximitat
314-04700/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 39366 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

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: 
– Quantes escoles públiques incrementaran la ràtio prevista de P3 i primer 

d’ESO degut a la manca de places públiques de proximitat? Quants bolets es crea-
ran? A quines escoles?

Palau del Parlament, 24 de maig de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els alumnes tenen 
garantida una plaça pública en una escola o un institut de proximitat
314-04701/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 39367 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Té garantit tot l’alumnat que ha sol·licitat plaça a una escola o institut públic 

una plaça en un centre públic de proximitat?

Palau del Parlament, 24 de maig de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
de P3 assignats a centres concertats per manca de places públiques
314-04702/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 39368 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

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: 
– Quants alumnes que han sol·licitat una plaça pública de P3 seran assignats a 

centres concertats per manca de places públiques de proximitat? (Desglossar les da-
des per municipis i a Barcelona per zones educatives)

Palau del Parlament, 24 de maig de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
de primer d’ESO assignats a centres concertats per manca de places 
públiques
314-04703/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 39369 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

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: 
– Quants alumnes que han sol·licitat una plaça pública de primer d’ESO seran 

assignats a centres concertats per manca de places públiques de proximitat? (Des-
glossar les dades per municipis i a Barcelona per zones educatives)

Palau del Parlament, 24 de maig de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les opcions donades 
a les famílies sense una plaça pública en un centre de proximitat
314-04704/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 39370 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

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: 
– Quines opcions es dona a les famílies que, després d’haver fet l’assignació de 

places, s’han quedat sense una plaça pública propera al seu domicili?

Palau del Parlament, 24 de maig de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les famílies 
assignades a una de les opcions que van demanar en la preinscripció 
del curs 2019-2020
314-04705/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 39371 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

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: 
– Quantes famílies han estat assignades en alguna de les opcions que van em-

plenar en la preinscripció per al proper curs 2019-2020? (Desglossar les dades per 
municipis i a Barcelona per zones educatives)

Palau del Parlament, 24 de maig de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sol·licituds de 
matrícula sense assignació per al curs 2019-2020
314-04706/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 39372 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

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.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes sol·licituds de matrícula no han obtingut cap assignació per al proper 

curs 2019-2020? (Desglossar les dades per municipis i a Barcelona per zones edu-
catives)

Palau del Parlament, 24 de maig de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres escolars 
que presenten amiant o fibrociment a les instal·lacions
314-04707/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 39378 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

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: 
– Quants centres escolars a Catalunya tenen amiant o fibrociment a les seves 

instal·lacions? (Desglossar les dades per municipi i la titularitat pública o privada)

Palau del Parlament, 24 de maig de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a 
retirar fibrociment de les instal·lacions escolars
314-04708/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 39379 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

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: 
– Quines actuacions i mesures ha portat a terme el Govern per retirar l’amiant o 

el fibrociment als centres escolars de Catalunya des de l’any 2010?

Palau del Parlament, 24 de maig de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres de retirada 
de fibrociment de les instal·lacions escolars
314-04709/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 39380 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

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: 
– En quins centres escolars de Catalunya que compten amb fibrociment o amiant 

a les seves instal·lacions s’han realitzat obres de retirada d’aquest material des de 
l’any 2010? Quina inversió s’ha destinat?

Palau del Parlament, 24 de maig de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inspeccions en 
centres escolars que presenten fibrociment a les instal·lacions
314-04710/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 39381 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

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: 
– Quines inspeccions s’han dut a terme durant els anys 2018 i 2019 per fer el 

control dels centres escolars que compten amb amiant o fibrociments a les seves 
instal·lacions?

Palau del Parlament, 24 de maig de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
previstes per a retirar fibrociment de les instal·lacions escolars
314-04711/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 39382 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

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.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines actuacions té previst el Govern portar a terme per retirar l’amiant o el 

fibrociments als centres escolars de Catalunya abans d’acabar l’any 2019?

Palau del Parlament, 24 de maig de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió prevista 
per a retirar fibrociment de les instal·lacions escolars el 2019
314-04712/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 39383 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

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: 
– Quina inversió té previst el Govern destinar l’any 2019 per la retirada d’amiant 

o de fibrociment als centres escolars de Catalunya?

Palau del Parlament, 24 de maig de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst 
per a retirar fibrociment de les instal·lacions escolars
314-04713/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 39384 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

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: 
– En quins períodes no lectius té previst el Govern realitzar la retirada d’amiant 

o de fibrociment a cadascun dels centres escolars de Catalunya? Té previst el Go-
vern un calendari?

Palau del Parlament, 24 de maig de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses amb 
autorització per a retirar fibrociment
314-04714/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 39385 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

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: 
– Quines empreses especialitzades amb autorització per la retirada i substitu-

ció del fibrociment hi ha a Catalunya? Quines d’aquestes empreses faran la retirada 
d’amiant o de fibrociment als centres escolars de Catalunya?

Palau del Parlament, 24 de maig de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obertura d’una 
investigació sobre els presumptes pagaments de Fresenius a 
personal mèdic de l’Hospital Clínic de Barcelona i l’Hospital del Mar
314-04715/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 39419 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019

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 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 investigació té prevista obrir el Govern de la Generalitat –en consonàn-

cia amb les accions empreses a la Comunitat Valenciana i a Andalusia– sobre els 
pressumptes pagaments indeguts reconeguts per part de Fresenius a personal mèdic 
de l’Hospital Clínic i de l’Hospital del Mar per aclarir la possible existència de fets 
il·licits?

Palau del Parlament, 29 de maig de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

3.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la situació econòmica i el capital social de la 
Corporació
322-00114/12

ANUNCI: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 39672 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 04.06.2019

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Par-
lament, presenta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la situació econòmica i del capital social de la CCMA.

Palau del Parlament, 3 de juny de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre les emissions de jornades castelleres
322-00115/12

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 39696 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 04.06.2019

A la Mesa del Parlament
David Pérez Ibáñez, portaveu a la Comissió de Control de l’Actuació de la Cor-

poració Catalana de Mitjans Audiovisuals del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Par-
lament, presenta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre les emissions de jornades castelleres als canals de la Corporació.

Palau del Parlament, 3 de juny de 2019
David Pérez Ibáñez, portaveu a la CCMA GP PSC-Units
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la viabilitat econòmica i la situació financera de la 
Corporació
322-00116/12

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 39697 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 04.06.2019

A la Mesa del Parlament
David Pérez Ibáñez, portaveu a la Comissió de Control de l’Actuació de la Cor-

poració Catalana de Mitjans Audiovisuals del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Par-
lament, presenta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la viabilitat econòmica i la situació financera de la Corporació.

Palau del Parlament, 3 de juny de 2019
David Pérez Ibáñez, portaveu a la CCMA GP PSC-Units

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la producció externa i el compliment del llibre 
d’estil de la Corporació
322-00117/12

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 39698 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 04.06.2019

A la Mesa del Parlament
David Pérez Ibáñez, portaveu a la Comissió de Control de l’Actuació de la Cor-

poració Catalana de Mitjans Audiovisuals del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Par-
lament, presenta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la producció externa i el compliment del Llibre d’estil de la Corporació.

Palau del Parlament, 3 de juny de 2019
David Pérez Ibáñez, portaveu a la CCMA GP PSC-Units
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la persecució política als responsables de la 
Corporació
322-00118/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 39701 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 04.06.2019

A la Mesa del Parlament
Josep Riera i Font, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 

amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a la 
presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la persecució política als responsables de la CCMA.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2019
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la «Supernit a les biblioteques» i la campanya «A 
mi no m’enganyen»
322-00119/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 39702 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 04.06.2019

A la Mesa del Parlament
Josep Riera i Font, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 

amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a la 
presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Valoració de la «Supernit a les Biblioteques» i de la campanya «A mi no m’en-

ganyen» destinades als nens i els joves.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2019
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre els objectius que s’han marcat a Catalunya Música
322-00120/12

ANUNCI: RAQUEL SANS GUERRA, DEL GP ERC

Reg. 39729 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 04.06.2019

A la Mesa del Parlament
Raquel Sans Guerra, diputada del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 

que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a la vicepresi-
denta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins objectius s’han marcat amb els canvis esdevinguts a Catalunya Música?

Palau del Parlament, 4 de juny de 2019
Raquel Sans Guerra, diputada GP ERC

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el futur del canal Esport3 i la producció del 
Departament d’Esports
322-00121/12

ANUNCI: RAQUEL SANS GUERRA, DEL GP ERC

Reg. 39730 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 04.06.2019

A la Mesa del Parlament
Raquel Sans Guerra, diputada del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 

que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a la vicepresi-
denta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Com es plantegen el futur del canal Esport 3 i la producció del departament 

d’esports?

Palau del Parlament, 4 de juny de 2019
Raquel Sans Guerra, diputada GP ERC
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre l’ús de la Corporació com a instrument al servei 
de l’anterior Govern de la Generalitat
322-00122/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 39735 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 04.06.2019

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Ignacio Martín Blanco, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a la presi-
denta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la utilització de la CCMA com a instrument al servei de l’ex-Govern de 

la Generalitat en el seu intent de forçar la separació unilateral de Catalunya de la 
resta d’Espanya.

Palau del Parlament, 3 de juny de 2019
Ignacio Martín Blanco, diputat GP Cs

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre l’audiència dels mitjans de televisió de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
323-00140/12

ANUNCI: DANIEL SERRANO CORONADO, DEL SP PPC

Reg. 39665 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 04.06.2019

A la Mesa del Parlament
Daniel Serrano Coronado, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Par-
lament, presenta a Vicent Sanchís Llàcer, director de Televisió de Catalunya, la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre l’audiència dels mitjans de televisió de la CCMA.

Palau del Parlament, 3 de juny de 2019
Daniel Serrano Coronado, diputat GP PPC
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el model de societat que promou el programa 
Revolució 4.0
323-00141/12

ANUNCI: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 39673 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 04.06.2019

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Par-
lament, presenta a Vicent Sanchís, director de TVC la pregunta següent, per tal que 
li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el model de societat que es promou amb el programa Revolució 4.0.

Palau del Parlament, 3 de juny de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre la participació de les dones 
en la programació de Catalunya Ràdio
323-00142/12

ANUNCI: NATÀLIA SÀNCHEZ DIPP, DEL SP CUP-CC

Reg. 39683 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 04.06.2019

A la Mesa del Parlament
Natàlia Sànchez Dipp, diputada del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 
3 del Reglament del Parlament, presenta a Saúl Gordillo, director de Catalunya Rà-
dio, la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la participació de dones en la programació de Catalunya Ràdio.

Palau del Parlament, 3 de juny de 2019
Natàlia Sànchez Dipp, diputada SP CUP-CC

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la programació electoral i les interferències 
polítiques de partits i de la Junta Electoral Central
323-00143/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 39703 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 04.06.2019

A la Mesa del Parlament
Josep Riera i Font, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 

amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Vi-
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cent Sanchis, director de TV3 la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Valoració de la programació electoral i de les interferències polítiques de par-

tits i de la JEC.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2019
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre les dades d’audiència i de qualitat de TV3 al maig
323-00144/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 39704 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 04.06.2019

A la Mesa del Parlament
Josep Riera i Font, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 

amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Vi-
cent Sanchis, director de TV3 la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Valoració de les dades d’audiència i de qualitat de TV3 durant el mes de maig.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2019
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre 
oralment en comissió sobre les novetats en l’horari de migdia de la 
programació de TV3
323-00145/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 39705 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 04.06.2019

A la Mesa del Parlament
Josep Riera i Font, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 

amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Vi-
cent Sanchis, director de TV3 la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre les novetats en la programació en l’horari de migdia a TV3.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2019
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat
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Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre la programació electoral i les 
interferències polítiques de partits i de la Junta Electoral Central
323-00146/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 39706 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 04.06.2019

A la Mesa del Parlament
Josep Riera i Font, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 

amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Saül 
Gordillo, director de Catalunya Ràdio, la pregunta següent, per tal que li sigui res-
posta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Valoració de la programació electoral i de les interferències polítiques de par-

tits i de la JEC.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2019
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el seguiment de la campanya electoral
323-00147/12

ANUNCI: RAQUEL SANS GUERRA, DEL GP ERC

Reg. 39731 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 04.06.2019

A la Mesa del Parlament
Raquel Sans Guerra, diputada del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Vicent 
Sanchis, director de Televisió de Catalunya, la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració fa del seguiment de la campanya electoral, i concretament la 

nit electoral?

Palau del Parlament, 4 de juny de 2019
Raquel Sans Guerra, diputada GP ERC
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Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre la manera de fer front al 
repte del consum creixent de televisió a demanda per part d’infants i 
adolescents
323-00148/12

ANUNCI: RAQUEL SANS GUERRA, DEL GP ERC

Reg. 39732 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 04.06.2019

A la Mesa del Parlament
Raquel Sans Guerra, diputada del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 

que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Saül Gor-
dillo, director de Mitjans Digitals, la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Atès que la mainada i adolescents cada cop consumeixen més producte televi-

siu a demanda, com pensen fer front a aquest repte?

Palau del Parlament, 4 de juny de 2019
Raquel Sans Guerra, diputada GP ERC

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el magazín matinal per a la nova temporada
323-00149/12

ANUNCI: RAQUEL SANS GUERRA, DEL GP ERC

Reg. 39733 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 04.06.2019

A la Mesa del Parlament
Raquel Sans Guerra, diputada del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Vicent 
Sanchis, director de Televisió de Catalunya, la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Com serà el proper magazine matinal que estan treballant per al nou curs?

Palau del Parlament, 4 de juny de 2019
Raquel Sans Guerra, diputada GP ERC
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Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre els trets que definiran la 
graella d’estiu
323-00150/12

ANUNCI: RAQUEL SANS GUERRA, DEL GP ERC

Reg. 39734 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 04.06.2019

A la Mesa del Parlament
Raquel Sans Guerra, diputada del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 

que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Saül Gor-
dillo, director de Catalunya Ràdio, la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins trets definiran la nova graella d’estiu?

Palau del Parlament, 4 de juny de 2019
Raquel Sans Guerra, diputada GP ERC

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre els criteris de tractament i difusió de les 
informacions relatives a sentències judicials
323-00151/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 39736 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 04.06.2019

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Ignacio Martín Blanco, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Vicent 
Sanchis, director de Televisió de Catalunya la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre els criteris de tractament i difusió de les informacions relatives a sen-

tències judicials.

Palau del Parlament, 3 de juny de 2019
Ignacio Martín Blanco, diputat GP Cs
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el tractament informatiu de l’opinió d’un grup de 
treball que col·labora amb òrgans de l’ONU
323-00152/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 39737 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 04.06.2019

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Ignacio Martín Blanco, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Vicent 
Sanchis, director de Televisió de Catalunya la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Sobre el tractament informatiu de l’opinió d’un grup de treball que col·labora 

amb òrgans de l’ONU.

Palau del Parlament, 3 de juny de 2019
Ignacio Martín Blanco, diputat GP Cs

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre les tècniques emprades a TV3 per a fer escarni 
dels polítics constitucionalistes
323-00153/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 39738 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 04.06.2019

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Ignacio Martín Blanco, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Vicent 
Sanchis, director de Televisió de Catalunya la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre les tècniques emprades a TV3 per fer reiteradament escarni dels polítics 

constitucionalistes.

Palau del Parlament, 3 de juny de 2019
Ignacio Martín Blanco, diputat GP Cs
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre l’ús de TV3 com a instrument al servei de l’anterior 
Govern de la Generalitat
323-00154/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 39739 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 04.06.2019

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Ignacio Martín Blanco, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Vicent 
Sanchis, director de Televisió de Catalunya la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la utilització de TV3 com a instrument al servei de l’ex-Govern de la 

Generalitat en el seu intent de forçar la separació unilateral de Catalunya de la resta 
d’Espanya.

Palau del Parlament, 3 de juny de 2019
Ignacio Martín Blanco, diputat GP Cs

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre l’ús de Catalunya Ràdio com a 
instrument al servei de l’anterior Govern de la Generalitat
323-00155/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 39740 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 04.06.2019

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Ignacio Martín Blanco, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Saül Gor-
dillo, director de Catalunya Ràdio la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la utilització de Catalunya Ràdio com a instrument al servei de l’ex-Go-

vern de la Generalitat en el seu intent de forçar la separació unilateral de Catalunya 
de la resta d’Espanya.

Palau del Parlament, 3 de juny de 2019
Ignacio Martín Blanco, diputat GP Cs
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