
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’usuaris que 
es beneficien del desplegament de la Xarxa Oberta de Catalunya
311-00810/12
Substanciació 9

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’ajuntaments 
que es beneficien del desplegament de la Xarxa Oberta de Catalunya
311-00811/12
Substanciació 9

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de nodes 
que s’han instal·lat en el desplegament de la Xarxa Oberta de Catalunya
311-00812/12
Substanciació 9

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els ingressos obtinguts 
pel servei de fibra òptica de la Xarxa Oberta de Catalunya
311-00813/12
Substanciació 9

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els ingressos obtinguts 
per altres serveis diferents als de fibra òptica oferts per la Xarxa Oberta de Catalunya
311-00814/12
Substanciació 10

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’usuaris que 
disposen de fibra òptica oferta per la Xarxa Oberta de Catalunya
311-00815/12
Substanciació 10

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost de la implanta-
ció de la fibra òptica de la Xarxa Oberta de Catalunya
311-00816/12
Substanciació 10

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de quilòme-
tres de fibra òptica desplegats a Catalunya
311-00817/12
Substanciació 10

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els beneficis obtinguts 
en zones amb una densitat de població baixa respecte a la tecnologia 5G
311-00818/12
Substanciació 10

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost inicial i final del 
projecte d’implantació de la Xarxa Oberta de Catalunya
311-00819/12
Substanciació 11
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost aproximat de 
manteniment de la infraestructura de la Xarxa Oberta de Catalunya una vegada con-
closa la fase d’implantació
311-00820/12
Substanciació 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el canvi de nom de la 
campanya «Catalonia, land of digital revolutionaries»
311-00944/12
Substanciació 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el criteri per a usar la 
forma «10» en el nom de la campanya «Catalonia, land of digital revolutionaries»
311-00945/12
Substanciació 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la participació de la 
companyia T-Systems en el referèndum de l’1 d’octubre de 2017
311-00958/12
Substanciació 11

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’objectiu del viatge del conseller 
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència a Londres del 31 de ge-
ner de 2019
314-03871/12
Resposta del Govern 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda del conseller d’Acció Ex-
terior, Relacions Institucionals i Transparència durant el viatge a Londres del 31 de 
gener de 2019
314-03872/12
Resposta del Govern 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acompanyants del conseller 
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència durant el viatge a Londres 
del 31 de gener de 2019
314-03873/12
Resposta del Govern 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presència de periodistes entre 
els acompanyants del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transpa-
rència durant el viatge a Londres del 31 de gener de 2019
314-03874/12
Resposta del Govern 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge a Londres del 
conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència en concepte de 
desplaçaments
314-03875/12
Resposta del Govern 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge a Londres del 
conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència en concepte de 
pernoctació
314-03876/12
Resposta del Govern 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge a Londres del 
conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència en concepte de 
manutenció
314-03877/12
Resposta del Govern 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge a Londres del 
conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència en concepte de 
desplaçaments durant la visita
314-03878/12
Resposta del Govern 14
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import anual de la subvenció a la 
Unió de Consells Esportius de Catalunya del 2014 al 2017
314-03929/12
Resposta del Govern 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import anual de la subvenció als 
consells esportius del 2014 al 2017
314-03930/12
Resposta del Govern 16

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

2.25. Preguntes al Govern

2.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius del viatge 
del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública a les illes Fèroe l’1 de 
febrer de 2019
311-00957/12
Decaïment 17

3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un pla per a atendre 
els infants amb malalties cròniques durant l’horari escolar
314-04561/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute acumulat amb les entitats 
que gestionen els centres d’infància i adolescència tutelada
314-04562/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb relació als contractes 
de serveis de gestió dels centres d’infància i adolescència tutelada
314-04563/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no s’ha implantat 
correctament el sistema d’acreditació de les entitats que presten serveis a la Direc-
ció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
314-04564/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conseqüències de no pagar a les 
entitats adjudicatàries que gestionen els centres d’infància i adolescència tutelada 
sobre la qualitat del servei, l’atenció a infants i joves i les retribucions del personal
314-04565/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment de tramesa del mis-
satge del president de la Generalitat adreçat al personal al servei de la Generalitat 
amb motiu de la diada de Sant Jordi
314-04566/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els col·lectius destinataris del mis-
satge del president de la Generalitat adreçat al personal al servei de la Generalitat 
amb motiu de la diada de Sant Jordi
314-04567/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les bases de dades emprades per 
a trametre el missatge del president de la Generalitat adreçat al personal al servei 
de la Generalitat amb motiu de la diada de Sant Jordi
314-04568/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 21
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades personals del personal 
al servei de la Generalitat de què disposa i el tractament que en fa
314-04569/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha enviat el missatge del presi-
dent de la Generalitat per la diada de Sant Jordi o algun altre de caràcter institucio-
nal a números de telèfon o comptes de correu electrònic particulars de persones 
al servei de la Generalitat
314-04570/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els incompliments de la implan-
tació de la renda garantida de ciutadania que justifiquen la contractació d’una em-
presa externa
314-04571/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mitjans que li manquen per a po-
der complir les funcions de gestió dels processos de la renda garantida de ciutadania
314-04572/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau d’anàlisi de l’aplicació de la 
renda garantida de ciutadania que farà l’empresa Deloitte Consulting
314-04573/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida pressupostària per a pa-
gar la contractació de l’empresa Deloitte Consulting
314-04574/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la decisió de contractar l’empresa 
Deloitte Consulting s’ha pres havent consultat el Consell de Govern de la Renda 
Garantida de Ciutadania
314-04575/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contractes que té 
amb l’empresa Deloitte Consulting
314-04576/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què l’empresa Deloitte 
Consulting va presentar l’oferta per a gestionar la renda garantida de ciutadania
314-04577/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si havia fet arribar informació a 
l’empresa Deloitte Consulting abans d’adjudicar-li el contracte de gestió de la renda 
garantida de ciutadania
314-04578/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’ofertes que es van 
presentar al concurs per a adjudicar la gestió de la renda garantida de ciutadania
314-04579/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’ofertes valorades o 
rebutjades del concurs per a adjudicar la gestió de la renda garantida de ciutadania
314-04580/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació de Josep Ginesta amb 
l’empresa Deloitte Consulting abans d’ésser secretari general de Treball, Afers So-
cials i Famílies
314-04581/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 28

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
Formulació: Maria Sirvent Escrig, del SP CUP-CC 28
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la pèrdua de sorra a les platges 
del Maresme arran de les darreres llevantades i pluges
314-04583/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per a re-
soldre el problema de la pèrdua de sorra a les platges del Maresme
314-04584/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes a mitjà ter-
mini per a evitar els problemes derivats de les llevantades a les platges del Maresme
314-04585/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fase 1 dels projectes de rege-
neració del Pla de la Direcció General de Costes per al Maresme
314-04586/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de multes de la Inspec-
ció de Treball a Girona Neta
314-04587/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les multes de la Ins-
pecció de Treball a Girona Neta
314-04588/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el concepte de les multes de la 
Inspecció de Treball a Girona Neta
314-04589/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les multes de la Inspecció de Tre-
ball a Girona Neta que l’empresa ha pagat
314-04590/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol dels Mossos d’Esquadra 
per a transferir informació rellevant per a aclarir delictes greus comesos per delin-
qüents que estan en crida i cerca
314-04591/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el protocol dels Mossos d’Es-
quadra per a transferir informació rellevant per a aclarir delictes greus comesos per 
delinqüents que estan en crida i cerca inclou cap excepció
314-04592/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió dels protocols interns dels 
Mossos d’Esquadra per a evitar la descoordinació informativa
314-04593/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals els Mossos 
d’Esquadra no van difondre la descripció d’un agressor sexual de Barcelona feta 
per la víctima
314-04594/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 34

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 Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la cobertura 
informativa de les eleccions municipals del 2019
322-00104/12
Anunci: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 34



BOPC 326
6 de maig de 2019

Taula de contingut 6

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’actuació del 
Consell de Govern davant l’incompliment dels deures professionals d’alguns col·la-
boradors de la Corporació
322-00105/12
Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs 35

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la recomanació 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya de no fer publicitat del joc en línia a TV3
322-00106/12
Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat 35

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els acords 
amb l’Acadèmia Catalana de la Música
322-00107/12
Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat 36

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 despesa 
econòmica destinada a la producció externa i sobre les xifres que s’han proporcionat
322-00108/12
Anunci: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units 36

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les dades 
d’audiència dels canals i les emissores de la Corporació segons el darrer baròmetre 
d’opinió política del Centre d’Estudis d’Opinió
322-00109/12
Anunci: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units 37

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 cobertura 
de les eleccions generals als canals i les emissores de la Corporació durant el pe-
ríode electoral
322-00110/12
Anunci: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units 37

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 Junta 
Electoral central i la decisió de compensar als partits que no van donar suport a la 
manifestació del 16 de març de 2019
322-00111/12
Anunci: Natàlia Sànchez Dipp, del SP CUP-CC 38

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el treball en 
campanya electoral amb les novetats de la situació política anòmala
322-00112/12
Anunci: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP ERC 38

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el manteniment 
de l’equilibri pressupostari el 2019
322-00113/12
Anunci: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP ERC 39

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la contractació de programació i continguts a productores externes
323-00125/12
Anunci: Andrea Levy Soler, del SP PPC 39

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la decisió de moderar el debat electoral de TV3 amb els caps de llista de les 
eleccions generals del 2019
323-00126/12
Anunci: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 40

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre el tractament i la difusió de les informacions relatives a sentències judicials
323-00127/12
Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs 40
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre les accions judicials anunciades per directius de la Corporació contra Albert 
Rivera
323-00128/12
Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs 41

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre l’ús d’expressions i termes partidistes que indueixen a l’engany en espais in-
formatius als mitjans de la Corporació
323-00129/12
Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs 41

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre l’elaboració i difusió de publireportatges polítics a TV3
323-00130/12
Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs 42

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre l’ús de programes de TV3 per a difondre exclusivament i de manera excloent 
el discurs separatista
323-00131/12
Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs 42

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la persecució política contra TV3 durant la campanya electoral de les elec-
cions generals
323-00132/12
Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat 43

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la programació de TV3 durant la campanya de les eleccions generals, la nit 
electoral i els dies posteriors
323-00133/12
Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat 43

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre la programació de l’emissora durant la campanya de les eleccions 
generals, la nit electoral i els dies posteriors
323-00134/12
Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat 44

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre el resultat de l’emissora a l’Estudi general de mitjans el primer tri-
mestre de 2019
323-00135/12
Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat 44

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la gestació del projecte de la sèrie «Les de l’hoquei» i l’objectiu que es busca
323-00136/12
Anunci: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP ERC 45

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre l’objectiu de retransmetre la final de futbol femenina de la Lliga de 
Campions
323-00137/12
Anunci: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP ERC 45

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre els resultats del darrer Estudi general de mitjans
323-00138/12
Anunci: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP ERC 46

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre les tres dècades del TN Comarques i el seu futur
323-00139/12
Anunci: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP ERC 46
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.25. Preguntes al Govern

1.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre d’usuaris que es beneficien del desplegament de la Xarxa 
Oberta de Catalunya
311-00810/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 11 de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, tinguda el 
30.04.2019, DSPC-C 246.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre d’ajuntaments que es beneficien del desplegament de la 
Xarxa Oberta de Catalunya
311-00811/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 11 de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, tinguda el 
30.04.2019, DSPC-C 246.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de nodes que s’han instal·lat en el desplegament de la Xarxa 
Oberta de Catalunya
311-00812/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 11 de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, tinguda el 
30.04.2019, DSPC-C 246.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
ingressos obtinguts pel servei de fibra òptica de la Xarxa Oberta de 
Catalunya
311-00813/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 11 de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, tinguda el 
30.04.2019, DSPC-C 246.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
ingressos obtinguts per altres serveis diferents als de fibra òptica 
oferts per la Xarxa Oberta de Catalunya
311-00814/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 11 de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, tinguda el 
30.04.2019, DSPC-C 246.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre d’usuaris que disposen de fibra òptica oferta per la Xarxa 
Oberta de Catalunya
311-00815/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 11 de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, tinguda el 
30.04.2019, DSPC-C 246.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost 
de la implantació de la fibra òptica de la Xarxa Oberta de Catalunya
311-00816/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 11 de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, tinguda el 
30.04.2019, DSPC-C 246.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de quilòmetres de fibra òptica desplegats a Catalunya
311-00817/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 11 de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, tinguda el 
30.04.2019, DSPC-C 246.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
beneficis obtinguts en zones amb una densitat de població baixa 
respecte a la tecnologia 5G
311-00818/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 11 de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, tinguda el 
30.04.2019, DSPC-C 246.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
cost inicial i final del projecte d’implantació de la Xarxa Oberta de 
Catalunya
311-00819/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 11 de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, tinguda el 
30.04.2019, DSPC-C 246.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost 
aproximat de manteniment de la infraestructura de la Xarxa Oberta 
de Catalunya una vegada conclosa la fase d’implantació
311-00820/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 11 de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, tinguda el 
30.04.2019, DSPC-C 246.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el canvi 
de nom de la campanya «Catalonia, land of digital revolutionaries»
311-00944/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 11 de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, tinguda el 
30.04.2019, DSPC-C 246.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el criteri 
per a usar la forma «10» en el nom de la campanya «Catalonia, land of 
digital revolutionaries»
311-00945/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 11 de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, tinguda el 
30.04.2019, DSPC-C 246.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
participació de la companyia T-Systems en el referèndum de l’1 
d’octubre de 2017
311-00958/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 11 de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, tinguda el 
30.04.2019, DSPC-C 246.
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1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’objectiu del 
viatge del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència a Londres del 31 de gener de 2019
314-03871/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 36972 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.04.2019

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 314-03871/12 a 
314-03878/12 us informo que l’article 8, apartat 1, lletra m, de la Llei 19/2014 esta-
bleix que l’Administració pública, en aplicació del principi de transparència, ha de 
fer pública la informació relativa a qualsevol matèria d’interès públic, així com les 
informacions que siguin demanades amb més freqüència per via de l’exercici del 
dret d’accés a la informació pública.

Des de l’inici de la vigència de la Llei 19/2014, s’ha constatat que una de les in-
formacions reiterades per la via del dret d’accés a la informació pública correspon a 
la informació sobre els viatges a l’estranger que fa el president, els consellers i con-
selleres, i els alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit, a partir 
d’allò establert en l’article esmentat anteriorment, s’ha considerat adient fer pública 
la informació relativa als viatges a l’estranger del president de la Generalitat de Ca-
talunya, dels consellers o conselleres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administra-
ció de la Generalitat de Catalunya.

És per aquest motiu que, en relació al detall de la documentació sol·licitada, us 
informo que la informació relativa als viatges del president, consellers i alts càrrecs 
a l’exterior està disponible en dades obertes al portal de la transparència. Aquesta 
informació es va actualitzant periòdicament cada pocs mesos, pel que la informació 
del viatge demandat estarà properament disponible i accessible al portal del vincle 
següent:

https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Sector-P-blic/Viatges-a-l-estranger-
dels-alts-c-rrecs/5kte-hque

El fet de publicar les dades en format obert permet a tothom accedir a les matei-
xes de forma immediata i senzilla des de qualsevol ubicació. Des del Govern apos-
tem per l’obertura màxima de les dades públiques, tal com ho demostra l’impuls que 
s’ha dut a terme en aquest sentit amb l’aprovació de l’Acord de Govern del passat 
20 de desembre pel qual s’aprovava l’estratègia de dades obertes de la Generalitat 
de Catalunya.

Cal recordar que per tal de facilitar la publicitat activa derivada del codi de con-
ducta dels alts càrrecs, el 16 d’octubre de 2017 es va posar en funcionament una 
aplicació informàtica que, a més dels viatges, també recull la informació relativa a 
les reunions dels alts càrrecs amb els grups d’interès, les invitacions a viatges, des-
plaçaments i allotjaments dels alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya i els ob-
sequis rebuts.

Barcelona, 23 d’abril de 2019
Alfred Bosch i Pascual, conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 

Transparència
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda del 
conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
durant el viatge a Londres del 31 de gener de 2019
314-03872/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 36972 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03871/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acompanyants 
del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència durant el viatge a Londres del 31 de gener de 2019
314-03873/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 36972 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03871/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presència de 
periodistes entre els acompanyants del conseller d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència durant el viatge a Londres 
del 31 de gener de 2019
314-03874/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 36972 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03871/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge 
a Londres del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència en concepte de desplaçaments
314-03875/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 36972 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03871/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge 
a Londres del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència en concepte de pernoctació
314-03876/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 36972 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03871/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge 
a Londres del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència en concepte de manutenció
314-03877/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 36972 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03871/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge 
a Londres del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència en concepte de desplaçaments durant la visita
314-03878/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 36972 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03871/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import anual de la 
subvenció a la Unió de Consells Esportius de Catalunya del 2014 al 
2017
314-03929/12

Proponent: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 36971 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.04.2019

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

talunya, i per tal de donar resposta conjunta a les preguntes escrites, amb número 
de tramitació: 314-03929/12 i 314-03930/12, ambdues incloses, us trameto, en do-
cuments annexos, la informació facilitada per la Secretaria General de l’Esport i de 
l’Activitat Física.

Atès que les preguntes que es detallen fan referència a un mateix assumpte i, 
per consegüent, a informacions estretament relacionades, es considera convenient 
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de respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcio-
nar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Barcelona, 23 d’abril de 2019
Meritxell Budó i Pla, consellera de la Presidència

Annex
S’adjunta, en document annex, la relació de les subvencions atorgades pel Con-

sell Català de l’Esport als Consells Esportius i a la Unió de Consells Esportius de 
Catalunya (UCEC) els exercicis 2014, 2015, 2016 i 2017.

Gerard M. Figueras i Albà, secretari general
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import anual de la 
subvenció als consells esportius del 2014 al 2017
314-03930/12

Proponent: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 36971 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03929/12.
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.25. Preguntes al Govern

2.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
motius del viatge del conseller de Polítiques Digitals i Administració 
Pública a les illes Fèroe l’1 de febrer de 2019
311-00957/12

DECAÏMENT

Sessió 11 de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, tinguda el 
30.04.2019, DSPC-C 246.
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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 l’existència d’un 
pla per a atendre els infants amb malalties cròniques durant l’horari 
escolar
314-04561/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 36973 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.04.2019

A la Mesa del Parlamento
Jorge Soler González, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– En relación a la enfermería escolar para atender a los niños con enfermedades 

crónicas como la epilepsia, diabetes y otras, ¿tiene el Govern de la Generalitat algún 
plan para atender estas enfermedades durante el horario escolar?

– En caso afirmativo, ¿cuántos centros disponen de esa figura asistencial en Ca-
taluña? ¿Durante cuántas horas?

– ¿Tiene el Govern algún plan para mejorar la presencia escolar de esta figura 
asistencial?

Palacio del Parlamento, 24 de abril de 2019 
Jorge Soler González, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute acumulat 
amb les entitats que gestionen els centres d’infància i adolescència 
tutelada
314-04562/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 37008 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.04.2019

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: 
– Quin és el deute global que acumula la Generalitat amb les entitats que gestio-

nen el centres d’infància i adolescència tutelada?

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb 
relació als contractes de serveis de gestió dels centres d’infància i 
adolescència tutelada
314-04563/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 37009 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.04.2019

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: 
– Quin és el deute que manté la Generalitat amb cadascun dels contractes de ser-

veis de gestió d’aquests centres?

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no 
s’ha implantat correctament el sistema d’acreditació de les entitats 
que presten serveis a la Direcció General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència
314-04564/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 37010 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.04.2019

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: 
– Per quin motiu no s’ha implantat correctament el sistema d’acreditació de les 

entitats que presten serveis a la DGAIA? I per què s’ha deixat de pagar la prestació 
de serveis a les entitats?

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conseqüències 
de no pagar a les entitats adjudicatàries que gestionen els centres 
d’infància i adolescència tutelada sobre la qualitat del servei, 
l’atenció a infants i joves i les retribucions del personal
314-04565/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 37011 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.04.2019

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: 
– Té coneixement la DGAIA de quines conseqüències pot comportar per la qua-

litat del servei, l’atenció a infants i joves dels CRAE i CREI, a les retribucions del 
personal, no pagar a les entitats adjudicatàries?

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment 
de tramesa del missatge del president de la Generalitat adreçat al 
personal al servei de la Generalitat amb motiu de la diada de Sant 
Jordi
314-04566/12

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

Reg. 37012 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.04.2019

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt 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.

Enguany, com s’ha fet en anteriors ocasions, s’ha adreçat al personal al servei de 
la Generalitat de Catalunya un missatge del president de la Generalitat, amb motiu 
de la diada de Sant Jordi. Pel que sembla, alguns dels destinataris han rebut el mis-
satge en telèfons o comptes de correu personals, el que ha motivat estranyesa per 
com això ha estat possible.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el procediment de tramesa del missatge del president de la Ge-

neralitat adreçat al personal al servei de la Generalitat de Catalunya, amb motiu de 
la diada de Sant Jordi?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2019
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els col·lectius 
destinataris del missatge del president de la Generalitat adreçat al 
personal al servei de la Generalitat amb motiu de la diada de Sant 
Jordi
314-04567/12

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

Reg. 37013 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.04.2019

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt 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.

Enguany, com s’ha fet en anteriors ocasions, s’ha adreçat al personal al servei de 
la Generalitat de Catalunya un missatge del president de la Generalitat, amb motiu 
de la diada de Sant Jordi. Pel que sembla, alguns dels destinataris han rebut el mis-
satge en telèfons o comptes de correu personals, el que ha motivat estranyesa per 
com això ha estat possible.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins han estat els col·lectius destinataris (personal funcionari, laboral, esta-

tutari, eventual...)?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2019
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les bases de dades 
emprades per a trametre el missatge del president de la Generalitat 
adreçat al personal al servei de la Generalitat amb motiu de la diada 
de Sant Jordi
314-04568/12

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

Reg. 37014 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.04.2019

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt 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.

Enguany, com s’ha fet en anteriors ocasions, s’ha adreçat al personal al servei de 
la Generalitat de Catalunya un missatge del president de la Generalitat, amb motiu 
de la diada de Sant Jordi. Pel que sembla, alguns dels destinataris han rebut el mis-
satge en telèfons o comptes de correu personals, el que ha motivat estranyesa per 
com això ha estat possible.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines han estat les bases de dades emprades per a trametre l’esmentat mis-

satge i quines actuacions prenen les persones responsables dels fitxers per assegurar 
l’acompliment de les disposicions en matèria de protecció de dades personals?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2019
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades personals 
del personal al servei de la Generalitat de què disposa i el tractament 
que en fa
314-04569/12

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

Reg. 37015 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.04.2019

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt 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.

Enguany, com s’ha fet en anteriors ocasions, s’ha adreçat al personal al servei de 
la Generalitat de Catalunya un missatge del president de la Generalitat, amb motiu 
de la diada de Sant Jordi. Pel que sembla, alguns dels destinataris han rebut el mis-
satge en telèfons o comptes de correu personals, el que ha motivat estranyesa per 
com això ha estat possible.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– De quines dades personals del personal eventual, laboral, estatutari o funcio-

nari disposa la Generalitat de Catalunya, i quin tractament en fa?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2019
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha enviat el 
missatge del president de la Generalitat per la diada de Sant Jordi 
o algun altre de caràcter institucional a números de telèfon o 
comptes de correu electrònic particulars de persones al servei de la 
Generalitat
314-04570/12

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

Reg. 37016 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.04.2019

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt 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.

Enguany, com s’ha fet en anteriors ocasions, s’ha adreçat al personal al servei de 
la Generalitat de Catalunya un missatge del president de la Generalitat, amb motiu 
de la diada de Sant Jordi. Pel que sembla, alguns dels destinataris han rebut el mis-
satge en telèfons o comptes de correu personals, el que ha motivat estranyesa per 
com això ha estat possible.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– S’ha enviat el missatge esmentat, o cap altre de caràcter institucional, a núme-

ros de telèfon o comptes de correu-e particulars de personal al servei de la Genera-
litat de Catalunya?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2019
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els incompliments 
de la implantació de la renda garantida de ciutadania que justifiquen 
la contractació d’una empresa externa
314-04571/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 37068 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.04.2019

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: 
En relació a la gestió dels processos derivats de la tramitació de la Renda Garan-

tida de Ciutadania i l’adjudicació de contracte de serveis a l’empresa Deloitte Con-
sulting SLU, 

– Quins incompliments de terminis, de planificació, de control i de seguiment 
de la implantació de la RGC s’han estat produint per part del Govern per a justificar 
haver de contractar una empresa externa per a fer aquestes funcions?

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mitjans que li 
manquen per a poder complir les funcions de gestió dels processos 
de la renda garantida de ciutadania
314-04572/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 37069 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.04.2019

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: 
En relació a la gestió dels processos derivats de la tramitació de la Renda Garan-

tida de Ciutadania i l’adjudicació de contracte de serveis a l’empresa Deloitte Con-
sulting SLU, 

– Quins mitjans, concretament, no té la Generalitat per complir amb la llei que 
regula aquesta prestació que justifiquin haver de contractar una empresa externa per 
a complir aquestes funcions de gestió dels processos derivats de la RGC?

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau d’anàlisi de 
l’aplicació de la renda garantida de ciutadania que farà l’empresa 
Deloitte Consulting
314-04573/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 37070 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.04.2019

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: 
En relació a la gestió dels processos derivats de la tramitació de la Renda Garan-

tida de Ciutadania i l’adjudicació de contracte de serveis a l’empresa Deloitte Con-
sulting SLU, 

– Quin grau d’anàlisi de l’aplicació de la RGC es pretén que faci aquesta empresa 
externa i a partir de quins criteris?

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida 
pressupostària per a pagar la contractació de l’empresa Deloitte 
Consulting
314-04574/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 37071 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.04.2019

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: 
En relació a la gestió dels processos derivats de la tramitació de la Renda Garan-

tida de Ciutadania i l’adjudicació de contracte de serveis a l’empresa Deloitte Con-
sulting SLU, 

– D’on surt la partida pressupostària per a pagar aquesta contractació?

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP



BOPC 326
6 de maig de 2019

3.25.15. Preguntes per escrit 25 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la decisió de 
contractar l’empresa Deloitte Consulting s’ha pres havent consultat 
el Consell de Govern de la Renda Garantida de Ciutadania
314-04575/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 37072 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.04.2019

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: 
En relació a la gestió dels processos derivats de la tramitació de la Renda Garan-

tida de Ciutadania i l’adjudicació de contracte de serveis a l’empresa Deloitte Con-
sulting SLU, 

– S’ha pres la decisió consultant el Consell de Govern de la Renda Garantida de 
Ciutadania?

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
contractes que té amb l’empresa Deloitte Consulting
314-04576/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 37073 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.04.2019

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: 
En relació a la gestió dels processos derivats de la tramitació de la Renda Garan-

tida de Ciutadania i l’adjudicació de contracte de serveis a l’empresa Deloitte Con-
sulting SLU, 

– Quants contractes públics té l’empresa Deloitte amb la Generalitat? Quin vo-
lum econòmic de contractació comporta la suma de tots aquests contractes vigents?

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què 
l’empresa Deloitte Consulting va presentar l’oferta per a gestionar la 
renda garantida de ciutadania
314-04577/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 37074 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.04.2019

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: 
En relació a la gestió dels processos derivats de la tramitació de la Renda Garan-

tida de Ciutadania i l’adjudicació de contracte de serveis a l’empresa Deloitte Con-
sulting SLU, 

– Quan va presentar l’oferta Deloitte?

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si havia fet arribar 
informació a l’empresa Deloitte Consulting abans d’adjudicar-li el 
contracte de gestió de la renda garantida de ciutadania
314-04578/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 37075 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.04.2019

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: 
En relació a la gestió dels processos derivats de la tramitació de la Renda Garan-

tida de Ciutadania i l’adjudicació de contracte de serveis a l’empresa Deloitte Con-
sulting SLU, 

– S’havia fet arribar informació prèvia a l’empresa?

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’ofertes 
que es van presentar al concurs per a adjudicar la gestió de la renda 
garantida de ciutadania
314-04579/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 37076 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.04.2019

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: 
En relació a la gestió dels processos derivats de la tramitació de la Renda Garan-

tida de Ciutadania i l’adjudicació de contracte de serveis a l’empresa Deloitte Con-
sulting SLU, 

– Quantes ofertes més van ser presentades?

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’ofertes 
valorades o rebutjades del concurs per a adjudicar la gestió de la 
renda garantida de ciutadania
314-04580/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 37077 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.04.2019

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: 
En relació a la gestió dels processos derivats de la tramitació de la Renda Garan-

tida de Ciutadania i l’adjudicació de contracte de serveis a l’empresa Deloitte Con-
sulting SLU, 

– Quantes ofertes han estat valorades o rebutjades? Per quins motius s’han re-
butjat?

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació de Josep 
Ginesta amb l’empresa Deloitte Consulting abans d’ésser secretari 
general de Treball, Afers Socials i Famílies
314-04581/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 37078 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.04.2019

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: 
En relació a la gestió dels processos derivats de la tramitació de la Renda Garan-

tida de Ciutadania i l’adjudicació de contracte de serveis a l’empresa Deloitte Con-
sulting SLU, 

– Quina relació ha tingut Josep Ginesta amb Deloitte abans de ser secretari ge-
neral de Treball, Afers Socials i Famílies?

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

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

FORMULACIÓ: MARIA SIRVENT ESCRIG, DEL SP CUP-CC

Reg. 37080 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.04.2019

A la Mesa del Parlament
Maria Sirvent Escrig, diputada del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 163 
i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Hem pogut llegir a la premsa, que Prensa Iberica Media SL ha comprat Grupo 
Zeta SA i sembla que aquesta operació ha comportat que l’ICF renunciï al cobra-
ment del 70% del total del deute que mantenia aquest grup amb l’ICF.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
a) És certa aquesta informació?
b) Quin procediment s’ha fet servir per a condonar el deute? En base a quina le-

gislació s’estableix la condonació d’una part del deute en el procés de venta quan hi 
ha un altre comprador amb una oferta superior?

c) Com a norma general quins són els requisits de l’ICF perquè s’iniciï un proce-
diment d’alienació d’un crèdit?

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2019
Maria Sirvent Escrig, diputada SP CUP-CC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la pèrdua de sorra a 
les platges del Maresme arran de les darreres llevantades i pluges
314-04583/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 37097 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.04.2019

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Par-

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

Els darrers dies de llevantades i pluges, la comarca del Maresme ha patit de nou 
problemes a les seves platges, amb pèrdua de sorra que elimina l’espai natural, així 
com a força infraestructures litorals.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– És conscient el Govern d’aquesta situació?

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2019
Jordi Terrades i Santacreu, Alícia Romero Llano, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
previstes per a resoldre el problema de la pèrdua de sorra a les 
platges del Maresme
314-04584/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 37098 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.04.2019

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Par-

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

Els darrers dies de llevantades i pluges, la comarca del Maresme ha patit de nou 
problemes a les seves platges, amb pèrdua de sorra que elimina l’espai natural, així 
com a força infraestructures litorals.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Govern realitzar alguna actuació al respecte per tal de resoldre la 

precarietat a les platges de la comarca del Maresme de cara al proper estiu?

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2019
Jordi Terrades i Santacreu, Alícia Romero Llano, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
previstes a mitjà termini per a evitar els problemes derivats de les 
llevantades a les platges del Maresme
314-04585/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 37099 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.04.2019

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Par-

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

Els darrers dies de llevantades i pluges, la comarca del Maresme ha patit de nou 
problemes a les seves platges, amb pèrdua de sorra que elimina l’espai natural, així 
com a força infraestructures litorals.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Govern realitzar alguna actuació a mig termini per tal que no vis-

quem en cada llevantada problemes com els patits aquests darrers dies?

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2019
Jordi Terrades i Santacreu, Alícia Romero Llano, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fase 1 dels 
projectes de regeneració del Pla de la Direcció General de Costes 
per al Maresme
314-04586/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 37100 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.04.2019

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Par-

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

Els darrers dies de llevantades i pluges, la comarca del Maresme ha patit de nou 
problemes a les seves platges, amb pèrdua de sorra que elimina l’espai natural, així 
com a força infraestructures litorals.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Té el Govern informació al respecte de l’estat dels projectes de regeneració del 

Pla de la Direcció General de Costes, en la Fase 1 del Maresme? Hi ha hagut algun 
contacte entre les dues administracions els últims mesos al respecte?

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2019
Jordi Terrades i Santacreu, Alícia Romero Llano, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de multes 
de la Inspecció de Treball a Girona Neta
314-04587/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 37122 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.04.2019

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes multes té per part d’Inspecció de Treball l’empresa Girona + Neta?

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2019
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les 
multes de la Inspecció de Treball a Girona Neta
314-04588/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 37123 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.04.2019

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– De quina quantitat són les multes que ha realitzat la Inspecció de Treball a 

l’empresa Girona + Neta?

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2019
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el concepte de les 
multes de la Inspecció de Treball a Girona Neta
314-04589/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 37124 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.04.2019

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el concepte de les multes que ha realitzat la Inspecció de Treball a 

l’empresa Girona + Neta?

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2019
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les multes de la 
Inspecció de Treball a Girona Neta que l’empresa ha pagat
314-04590/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 37125 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.04.2019

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines de les multes que ha realitzat la Inspecció de Treball a l’empresa Giro-

na + Neta han estat abonades per aquesta empresa?

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2019
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol dels 
Mossos d’Esquadra per a transferir informació rellevant per a aclarir 
delictes greus comesos per delinqüents que estan en crida i cerca
314-04591/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 37128 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.04.2019

A la Mesa del Parlamento
Matías Alonso Ruiz, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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

Tras el brutal ataque y la agresión sexual perpetrado contra una mujer en el dis-
trito de Ciutat Vella de Barcelona el pasado 19 de abril, los Mossos d’Esquadra ini-
ciaron la investigación sobre lo ocurrido. Por parte de un sindicato representativo en 
el ámbito de la Guardia Urbana de Barcelona se ha denunciado la falta de informa-
ción recibida por ese cuerpo policial, cuya presencia en las calles de Barcelona es 
constante y continuada, respecto a detalles fundamentales para la identificación del  
agresor. En concreto, se refieren al hecho de no haber incluido en la información di-
fundida la descripción hecha por la víctima.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué protocolo o procedimiento utilizan los Mossos d’Esquadra para la trans-

ferencia de información relevante para esclarecer delitos graves cuyo autor o autores 
están en busca y captura?

Palacio del Parlamento, 26 de abril de 2019 
Matías Alonso Ruiz, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el protocol dels 
Mossos d’Esquadra per a transferir informació rellevant per a aclarir 
delictes greus comesos per delinqüents que estan en crida i cerca 
inclou cap excepció
314-04592/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 37129 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.04.2019

A la Mesa del Parlamento
Matías Alonso Ruiz, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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

Tras el brutal ataque y la agresión sexual perpetrado contra una mujer en el dis-
trito de Ciutat Vella de Barcelona el pasado 19 de abril, los Mossos d’Esquadra ini-
ciaron la investigación sobre lo ocurrido. Por parte de un sindicato representativo en 
el ámbito de la Guardia Urbana de Barcelona se ha denunciado la falta de informa-
ción recibida por ese cuerpo policial, cuya presencia en las calles de Barcelona es 
constante y continuada, respecto a detalles fundamentales para la identificación del  
agresor. En concreto, se refieren al hecho de no haber incluido en la información di-
fundida la descripción hecha por la víctima.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– El protocolo o procedimiento que utilizan los Mossos d’Esquadra para la trans-

ferencia de información relevante para el esclarecimiento de delitos graves cuyo 
autor o autores estén en busca y captura, ¿incluye algún tipo de excepción o filtro 
previo respecto a la información a difundir?

Palacio del Parlamento, 26 de abril de 2019 
Matías Alonso Ruiz, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió 
dels protocols interns dels Mossos d’Esquadra per a evitar la 
descoordinació informativa
314-04593/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 37130 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.04.2019

A la Mesa del Parlamento
Matías Alonso Ruiz, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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

Tras el brutal ataque y la agresión sexual perpetrado contra una mujer en el dis-
trito de Ciutat Vella de Barcelona el pasado 19 de abril, los Mossos d’Esquadra ini-
ciaron la investigación sobre lo ocurrido. Por parte de un sindicato representativo en 
el ámbito de la Guardia Urbana de Barcelona se ha denunciado la falta de informa-
ción recibida por ese cuerpo policial, cuya presencia en las calles de Barcelona es 
constante y continuada, respecto a detalles fundamentales para la identificación del  
agresor. En concreto, se refieren al hecho de no haber incluido en la información di-
fundida la descripción hecha por la víctima.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Tras la descoordinación informativa detectada por el hecho de no haber difun-

dido la descripción del agresor aportada por la víctima, ¿se ha procedido a algún 
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tipo de revisión o análisis de los procedimientos y protocolos internos utilizados por 
los Mossos d’Esquadra?

Palacio del Parlamento, 26 de abril de 2019 
Matías Alonso Ruiz, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals els Mossos d’Esquadra no van difondre la descripció d’un 
agressor sexual de Barcelona feta per la víctima
314-04594/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 37131 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.04.2019

A la Mesa del Parlamento
Matías Alonso Ruiz, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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

Tras el brutal ataque y la agresión sexual perpetrado contra una mujer en el dis-
trito de Ciutat Vella de Barcelona el pasado 19 de abril, los Mossos d’Esquadra ini-
ciaron la investigación sobre lo ocurrido. Por parte de un sindicato representativo en 
el ámbito de la Guardia Urbana de Barcelona se ha denunciado la falta de informa-
ción recibida por ese cuerpo policial, cuya presencia en las calles de Barcelona es 
constante y continuada, respecto a detalles fundamentales para la identificación del  
agresor. En concreto, se refieren al hecho de no haber incluido en la información di-
fundida la descripción hecha por la víctima.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Por qué no se incluyó en la información difundida a otras Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad la descripción del agresor realizada por la víctima?

Palacio del Parlamento, 26 de abril de 2019 
Matías Alonso Ruiz, diputado GP Cs

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 cobertura informativa de les eleccions 
municipals del 2019
322-00104/12

ANUNCI: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 37271 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 30.04.2019

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 
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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 plantejaran la cobertura informativa de les eleccions municipals 2019?

Palau del Parlament, 30 d’abril 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 l’actuació del Consell de Govern davant 
l’incompliment dels deures professionals d’alguns col·laboradors de 
la Corporació
322-00105/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 37278 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 30.04.2019

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 l’actuació del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals davant l’incompliment dels deures professionals d’alguns col·labora-
dors de la CCMA.

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2019
Ignacio Martín Blanco, diputat GP Cs

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la recomanació del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya de no fer publicitat del joc en línia a TV3
322-00106/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 37283 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 30.04.2019

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.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la recomanació del CAC de no fer publicitat de joc online a TV3.

Palau del Parlament, 30 d’abril 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 els acords amb l’Acadèmia Catalana de la Música
322-00107/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 37284 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 30.04.2019

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 els acords de la CCMA amb l’Acadèmia de la Música.

Palau del Parlament, 30 d’abril 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 despesa econòmica destinada a la producció 
externa i sobre les xifres que s’han proporcionat
322-00108/12

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 37285 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 30.04.2019

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 despesa econòmica de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-

suals destinada a la producció externa i sobre les xifres, tant les proporcionades en 
resposta escrita com les accessibles al portal de Transparència de la CCMA, rela-
cionades amb aquesta qüestió.

Palau del Parlament, 29 d’abril 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 les dades d’audiència dels canals i les emissores 
de la Corporació segons el darrer baròmetre d’opinió política del 
Centre d’Estudis d’Opinió
322-00109/12

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 37286 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 30.04.2019

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 dades d’audiència dels canals i emissores de la Corporació segons el 

darrer Baròmetre d’Opinió Política del CEO.

Palau del Parlament, 29 d’abril 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 cobertura de les eleccions generals als canals i 
les emissores de la Corporació durant el període electoral
322-00110/12

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 37287 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 30.04.2019

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 al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment da-
vant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la cobertura del període electoral a les eleccions de les Corts Generals 

del 28 d’abril als canals i emissores de la Corporació.

Palau del Parlament, 29 d’abril 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 Junta Electoral central i la decisió de 
compensar als partits que no van donar suport a la manifestació del 
16 de març de 2019
322-00111/12

ANUNCI: NATÀLIA SÀNCHEZ DIPP, DEL SP CUP-CC

Reg. 37288 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 30.04.2019

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 la presidenta 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 JEC i la decisió de compensar als partits que no van donar suport a la 

manifestació del 16 de març de 2019.

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2019
Natàlia Sànchez Dipp, diputada SP CUP-CC

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el treball en campanya electoral amb les novetats 
de la situació política anòmala
322-00112/12

ANUNCI: GERARD GÓMEZ DEL MORAL I FUSTER, DEL GP ERC

Reg. 37293 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 30.04.2019

A la Mesa del Parlament
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Repu-

blicà, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
presenta a la vicepresidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment da-
vant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Com ha estat treballar en aquesta campanya electoral amb totes les novetats 

esdevingudes per la situació política anòmala actual?

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2019
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt 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 el manteniment de l’equilibri pressupostari el 2019
322-00113/12

ANUNCI: GERARD GÓMEZ DEL MORAL I FUSTER, DEL GP ERC

Reg. 37294 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 30.04.2019

A la Mesa del Parlament
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Repu-

blicà, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
presenta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Com afronten mantenir l’equilibri pressupostari aquest 2019 després d’ha-

ver-ho aconseguit durant el 2018?

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2019
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt GP ERC

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la contractació de programació i continguts a 
productores externes
323-00125/12

ANUNCI: ANDREA LEVY SOLER, DEL SP PPC

Reg. 37270 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 30.04.2019

A la Mesa del Parlament
Andrea Levy Soler, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Ca-

talunya, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
presenta a Vicent Sanchis Llàcer, director de Televisió de Catalunya, la pregunta se-
güent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina opinió li mereix la contractació de programació i continguts a produc-

tores externes?

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2019
Andrea Levy Soler, diputada SP PPC
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la decisió de moderar el debat electoral de TV3 
amb els caps de llista de les eleccions generals del 2019
323-00126/12

ANUNCI: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 37272 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 30.04.2019

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 Sanchis, 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 la decisió de moderar el debat electoral de TV3 amb els i les caps de llis-

ta de les eleccions generals 2019.

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el tractament i la difusió de les informacions 
relatives a sentències judicials
323-00127/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 37273 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 30.04.2019

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, 29 d’abril 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 les accions judicials anunciades per directius de 
la Corporació contra Albert Rivera
323-00128/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 37274 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 30.04.2019

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 accions judicials anunciades pel personal directiu de la CCMA con-

tra el Sr. Albert Rivera.

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2019
Ignacio Martín Blanco, diputat GP Cs

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre 
oralment en comissió sobre l’ús d’expressions i termes partidistes 
que indueixen a l’engany en espais informatius als mitjans de la 
Corporació
323-00129/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 37275 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 30.04.2019

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 d’expressions i termes clarament partidistes en espais in-

formatius dels mitjans de la CCMA que indueixen a engany a l’espectador i l’oient.

Palau del Parlament, 29 d’abril 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’elaboració i difusió de publireportatges polítics a 
TV3
323-00130/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 37276 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 30.04.2019

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 emprats per l’elaboració i difusió de publireportatges polítics 

a TV3.

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2019
Ignacio Martín Blanco, diputat GP Cs

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre l’ús de programes de TV3 per a difondre 
exclusivament i de manera excloent el discurs separatista
323-00131/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 37277 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 30.04.2019

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 qualsevol tipus de programa a TV3 per difondre exclu-

sivament i manera excloent el discurs separatista.

Palau del Parlament, 30 d’abril 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 la persecució política contra TV3 durant la 
campanya electoral de les eleccions generals
323-00132/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 37279 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 30.04.2019

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 la persecució política contra TV3 durant la campanya electoral.

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2019
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la programació de TV3 durant la campanya de les 
eleccions generals, la nit electoral i els dies posteriors
323-00133/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 37280 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 30.04.2019

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 la programació de TV3 durant la campanya electoral, la nit electoral i 

dies posteriors.

Palau del Parlament, 30 d’abril 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 de l’emissora 
durant la campanya de les eleccions generals, la nit electoral i els 
dies posteriors
323-00134/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 37281 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 30.04.2019

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: 
– Sobre la programació de Catalunya Ràdio durant la campanya electoral, la nit 

electoral i dies posteriors.

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2019
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre el resultat de l’emissora a 
l’Estudi general de mitjans el primer trimestre de 2019
323-00135/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 37282 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 30.04.2019

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: 
– Sobre l’EGM del primer trimestre de Catalunya Ràdio.

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2019
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la gestació del projecte de la sèrie «Les de 
l’hoquei» i l’objectiu que es busca
323-00136/12

ANUNCI: GERARD GÓMEZ DEL MORAL I FUSTER, DEL GP ERC

Reg. 37289 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 30.04.2019

A la Mesa del Parlament
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Repu-

blicà, 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: 
– Com s’ha gestat el projecte de la sèrie «Les de l’hoquei» i què es busca amb 

aquest producte?

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2019
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt GP ERC

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre l’objectiu de retransmetre la 
final de futbol femenina de la Lliga de Campions
323-00137/12

ANUNCI: GERARD GÓMEZ DEL MORAL I FUSTER, DEL GP ERC

Reg. 37290 i 37307/ Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació 

de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 30.04.2019

A la Mesa del Parlament
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Repu-

blicà, 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 resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Amb quin objectiu es retransmetrà la final de la Champions femenina a la 

TDT?

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2019
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt GP ERC
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Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre els resultats del darrer Estudi 
general de mitjans
323-00138/12

ANUNCI: GERARD GÓMEZ DEL MORAL I FUSTER, DEL GP ERC

Reg. 37291 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 30.04.2019

A la Mesa del Parlament
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Repu-

blicà, 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 resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Com valora els resultats del darrer EGM?

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2019
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt GP ERC

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre les tres dècades del TN Comarques i el seu futur
323-00139/12

ANUNCI: GERARD GÓMEZ DEL MORAL I FUSTER, DEL GP ERC

Reg. 37292 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 30.04.2019

A la Mesa del Parlament
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Repu-

blicà, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
presenta a Vicent Sanchis, 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: 
– Quina valoració fa de les tres dècades del TN comarques i com encaren el seu 

futur?

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2019
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt GP ERC
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