
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors autònoms 
que s’han beneficiat dels programes de formació del Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya del 2014 al 2019
314-05659/12
Resposta del Govern 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els programes i els cursos de for-
mació que el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha impartit del 2014 al 2019
314-05660/12
Resposta del Govern 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors autònoms 
que han assistit als programes i els cursos del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
314-05661/12
Resposta del Govern 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment que el Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya ha fet de l’aprofitament de la formació impartida als tre-
balladors autònoms
314-05662/12
Resposta del Govern 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tipus d’orientació formativa que 
més demanen els treballadors autònoms al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
314-05663/12
Resposta del Govern 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels cursos de formació 
per a treballadors autònoms que el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha im-
partit del 2014 al 2019
314-05664/12
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats que han presentat al·le-
gacions al Projecte de Decret de desplegament de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en 
l’àmbit de la concertació territorial
314-05782/12
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les qüestions plantejades per 
les al·legacions al Projecte de Decret de desplegament de la Llei 13/2015, del 9 
de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya, en l’àmbit de la concertació territorial
314-05783/12
Resposta del Govern 25
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el termini per a respondre les al·le-
gacions al Projecte de Decret de desplegament de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en 
l’àmbit de la concertació territorial
314-05784/12
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració del procés d’exposició 
pública del Projecte de Decret de desplegament de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en 
l’àmbit de la concertació territorial
314-05785/12
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions del Departament 
d’Empresa i Coneixement amb relació a l’impacte en l’economia dels aldarulls que 
han tingut lloc del 14 al 20 d’octubre de 2019
314-05845/12
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes econòmics en la indús-
tria i el comerç dels talls de trànsit que s’han produït del 14 al 20 d’octubre de 2019
314-05846/12
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a ga-
rantir l’accés a la Ciutat de la Justícia de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
314-05853/12
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris d’assignació dels ser-
veis mínims diferenciats entre Renfe i els Ferrocarrils de la Generalitat per a la vaga 
del 18 d’octubre de 2019
314-05878/12
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment de la vaga del 18 d’oc-
tubre de 2019 als centres residencials per a gent gran i als centres de dia
314-05879/12
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment de la vaga del 18 
d’octubre de 2019 als centres residencials d’atenció educativa
314-05880/12
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per a desconvocar les 
taules de treball del Pacte nacional per la discapacitat entre el 14 i el 18 d’octubre 
de 2019
314-05881/12
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import executat dels punts de 
recàrrega vinculada del Pla estratègic per al desplegament d’infraestructura de re-
càrrega per al vehicle elèctric a Catalunya
314-06098/12
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds accepta-
des de punts de recàrrega vinculada del Pla estratègic per al desplegament d’in-
fraestructura de recàrrega per al vehicle elèctric a Catalunya
314-06099/12
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds de punts 
de recàrrega vinculada del Pla estratègic per al desplegament d’infraestructura de 
recàrrega per al vehicle
314-06100/12
Resposta del Govern 34
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import del pressupost executat 
del Pla estratègic per al desplegament d’infraestructura de recàrrega per al vehicle 
elèctric a Catalunya
314-06101/12
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’adults que continuen en 
centres penitenciaris per llur detenció pels disturbis posteriors al 14 d’octubre de 2019
314-06153/12
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’adults detinguts pels 
disturbis posteriors al 14 d’octubre de 2019 que han estat classificats en règim pe-
nitenciari de primer grau
314-06154/12
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’adults detinguts pels 
disturbis posteriors al 14 d’octubre de 2019 que han estat classificats en règim pe-
nitenciari de segon grau
314-06155/12
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’adults detinguts pels 
disturbis posteriors al 14 d’octubre de 2019 que no han estat classificats en cap 
règim penitenciari
314-06156/12
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’adults detinguts pels 
disturbis posteriors al 14 d’octubre de 2019 que estan en presó provisional
314-06158/12
Resposta del Govern 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’adults detinguts pels 
disturbis posteriors al 14 d’octubre de 2019 que estan al mòdul d’ingrés
314-06159/12
Resposta del Govern 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’interns del Centre 
Penitenciari de Lledoners que han passat al tercer grau en el període 2015-2019
314-06168/12
Resposta del Govern 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’interns del Centre Peni-
tenciari del Puig de les Basses que han passat al tercer grau en el període 2015-2019
314-06169/12
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’interns del Centre Pe-
nitenciari de Ponent que han passat al tercer grau en el període 2015-2019
314-06170/12
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’interns del Centre 
Penitenciari de Mas d’Enric que han passat al tercer grau en el període 2015-2019
314-06171/12
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració del Departament 
d’Empresa i Coneixement en la realització de l’enquesta feta a l’Institut El Morell, 
de Tarragona
314-06195/12
Resposta del Govern 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de campanyes institu-
cionals fetes el 2018 en català, en aranès i en castellà
314-06270/12
Resposta del Govern 38
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1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

1.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre les opinions de Pilar Rahola en el programa de TV3 
Tot es mou amb relació a l’acord fiscal del Govern amb Catalunya en Comú Podem
316-00053/12
Resposta del president del Consell de Govern 39

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el minutatge dels programes 
dedicats a la manca de recursos de la xarxa d’atenció a les víctimes de violència 
masclista durant els darrers sis mesos
325-00064/12
Resposta del president del Consell de Govern 40

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el temps que ha dedicat 
el programa Preguntes freqüents a informar sobre l’emergència social
325-00065/12
Resposta del president del Consell de Govern 41

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el temps que ha dedicat 
el programa Tot es mou a informar sobre l’emergència social
325-00066/12
Resposta del president del Consell de Govern 43

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el nombre d’entrevistes 
que el programa Els matins ha dedicat a l’emergència social
325-00067/12
Resposta del president del Consell de Govern 45

3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la resposta donada davant 
l’explosió a les instal·lacions de l’empresa Industrias Químicas de Óxido de Etileno 
(Iqoxe) del 14 de gener de 2020
310-00280/12
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures previstes en 
matèria de seguretat i salut laborals per al complex petroquímic de Tarragona
310-00281/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les accions relatives a la 
crisi de preus de la fruita dolça
310-00282/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’orfandat en el marc dels 
serveis socials
310-00283/12
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els fets que van tenir lloc 
al complex petroquímic de Tarragona
310-00284/12
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la posada en marxa de la 
variant ferroviària de Vandellòs
310-00285/12
Anunci: David Cid Colomer, del GP CatECP 50

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les accions per a combatre 
el decret digital del Govern espanyol
310-00286/12
Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat 50
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el balanç d’accidentalitat 
del 2019
310-00287/12
Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat 50

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació i l’evolució del 
sector turístic
310-00288/12
Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat 51

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les circumstàncies de l’ac-
cident a l’empresa Industrias Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe) de Tarragona i 
les actuacions del Departament d’Interior
310-00289/12
Anunci: Carles Riera Albert, del SP CUP-CC 51

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00165/12
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 51

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00166/12
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units 52

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els 
darrers esdeveniments polítics
317-00167/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 52

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00168/12
Anunci: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC 53

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00169/12
Anunci: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 53

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els 
darrers esdeveniments polítics
317-00170/12
Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat 53

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el responsable de l’atu-
rada de servei del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 durant els 
atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
311-01426/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’abast territorial de 
l’aturada de servei del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 durant 
els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
311-01427/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius de l’atura-
da de servei del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 durant els 
atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
311-01428/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 55

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el protocol seguit pel 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 per a gestionar l’emergència 
dels atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
311-01429/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 55
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adopta-
des per evitar futures aturades de servei del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112
311-01430/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 56

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de respon-
sables que es van incorporar al Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 
112 la tarda dels atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
311-01431/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 56

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el responsable de la 
sala de Barcelona del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 durant 
els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
311-01432/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 57

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el responsable màxim 
del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 durant els atemptats de 
Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
311-01433/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 57

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de trucades 
rebudes a Barcelona pel Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 la 
tarda dels atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
311-01434/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 58

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la notificació d’infor-
mació amb relació a l’aturada de servei del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112 durant els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
311-01435/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 58

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius de l’atura-
da de servei del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 durant els 
atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
311-01436/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 59

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la forma en què es va 
resoldre l’aturada de servei del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 
112 durant els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
311-01437/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 59

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’activació d’un contes-
tador automàtic com a possible causa de l’aturada de servei del Centre d’Atenció 
i Gestió de Trucades d’Urgència 112 durant els atemptats de Barcelona i Cambrils 
del 17 d’agost de 2017
311-01438/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 60

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el possible ús dissuasiu 
pel Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 d’un contestador automà-
tic en situacions d’emergència general
311-01439/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 60

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el protocol que regula 
possibles aturades de servei del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112
311-01440/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 61

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el responsable i l’abast 
territorial de l’aturada de servei del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 
112 durant els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
311-01441/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 61
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’afectació a Reus de 
l’aturada de servei del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 durant 
els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
311-01442/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 62

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les possibles trucades 
en espera en iniciar-se a Barcelona l’aturada de servei del Centre d’Atenció i Ges-
tió de Trucades d’Urgència 112 durant els atemptats de Barcelona i Cambrils del 
17 d’agost de 2017
311-01443/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 63

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el moment en què es 
va detectar l’aturada de servei del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 
112 durant els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
311-01444/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 63

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si la presència d’un 
comandament superior hauria permès detectar més ràpidament l’aturada de servei 
del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 durant els atemptats de 
Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
311-01445/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 64

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el protocol d’actuació 
del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 en cas de grans emergèn-
cies com els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
311-01446/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 64

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les instruccions que va 
seguir el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 de Catalunya durant 
els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
311-01447/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 65

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’actuació del Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 durant els atemptats de Barcelona 
i Cambrils del 17 d’agost de 2017 i la data de nomenament de Joan Delort i Menal 
com a director d’aquest servei
311-01448/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 65

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el procediment previst 
per a garantir la presència de responsables en el Centre d’Atenció i Gestió de Tru-
cades d’Urgència 112 en cas de grans emergències com els atemptats de Barcelona 
i Cambrils del 17 d’agost de 2017
311-01449/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 66

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la presència de res-
ponsables en el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 durant els 
atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
311-01450/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 66

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’actuació del director 
del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 durant els atemptats de 
Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
311-01451/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 67

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’ordres di-
rectes donades pel director del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 112 durant 
els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
311-01452/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 67
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la necessitat de la 
presència dels responsables del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 
112 en cas de grans emergències com els atemptats de Barcelona i Cambrils del 
17 d’agost de 2017
311-01453/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 68

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’actualització de fun-
cions en els decrets reguladors de les delegacions del Govern a l’Argentina, Mèxic 
i Tunísia
311-01474/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 68

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’estat del procediment 
judicial relatiu a les delegacions del Govern a l’Argentina, Mèxic i Tunísia
311-01475/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 69

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la representació de la 
Generalitat en la Conferència Sectorial d’Administració Pública del 2016 ençà
311-01476/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 69

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la representació de 
la Generalitat en la Conferència per a Afers Relacionats amb la Unió Europea del 
2016 ençà
311-01477/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 70

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la representació de la 
Generalitat en la Conferència Sectorial d’Agricultura i Desenvolupament Rural del 
2016 ençà
311-01478/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 70

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la representació de la 
Generalitat en el Consell Consultiu de Política Agrícola per a Afers Comunitaris del 
2016 ençà
311-01479/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 71

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la representació de la 
Generalitat en el Consell Consultiu de Política Pesquera per a Afers Comunitaris 
del 2016 ençà
311-01480/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 71

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la representació de la 
Generalitat en el Consell Sectorial de Cultura del 2016 ençà
311-01481/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 72

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la representació de la 
Generalitat en el Consell de Política Fiscal i Financera de les Comunitats Autòno-
mes del 2016 ençà
311-01482/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 72

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la representació de la 
Generalitat en la Conferència Sectorial d’Educació del 2016 ençà
311-01483/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 73

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la representació de la 
Generalitat en la Conferència General de Política Universitària del 2016 ençà
311-01484/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 73

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la representació de la 
Generalitat en la Conferència Sectorial de Telecomunicacions i Societat de la Infor-
mació del 2016 ençà
311-01485/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 74
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la representació de la 
Generalitat en la Conferència Sectorial de Medi Ambient del 2016 ençà
311-01486/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 74

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la representació de la 
Generalitat en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut del 2016 ençà
311-01487/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 75

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la representació de la 
Generalitat en la Conferència Sectorial d’Igualtat del 2016 ençà
311-01488/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 75

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la representació de la 
Generalitat en la Conferència Sectorial d’Immigració del 2016 ençà
311-01489/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 76

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la representació de la 
Generalitat en la Conferència Interterritorial de Cooperació per al Desenvolupament 
del 2016 ençà
311-01490/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 76

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la representació de 
la Generalitat en la Conferència Sectorial per a Afers de la Seguretat Nacional del 
2016 ençà
311-01491/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 77

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha reunit amb l’Associació Sal-
vem la Platja de Pals amb relació a la licitació de la gestió dels terrenys de l’antiga 
Radio Liberty
314-06474/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no gestiona di-
rectament l’eliminació dels edificis encara existents als terrenys de l’antiga Radio 
Liberty a la platja de Pals
314-06475/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si aposta pel projecte Aquam als 
terrenys de l’antiga Radio Liberty a la platja de Pals
314-06476/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha reunit amb els promotors 
del projecte Aquam als terrenys de l’antiga Radio Liberty a la platja de Pals
314-06477/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat del projecte Aquam 
amb la protecció dels hàbitats dunars als terrenys de l’antiga Radio Liberty a la 
platja de Pals
314-06478/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la seva intenció amb relació als 
terrenys de l’antiga Radio Liberty a la platja de Pals
314-06479/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’abandonament i de risc 
d’incendi dels terrenys de l’antiga Radio Liberty a la platja de Pals
314-06480/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 84
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’execució del conveni amb 
l’Estat per a rehabilitar els hàbitats dunars i eliminar les edificacions existents de 
l’antiga Radio Liberty a la platja de Pals
314-06481/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aprovació de l’informe que avalua 
la tecnologia disponible i que analitza les estratègies per a renovar el material tec-
nològic dels centres de l’Institut Català de la Salut i el Siscat
314-06482/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de presentació de l’in-
forme d’anàlisi de situació del material tecnològic dels centres de l’Institut Català 
de la Salut i el Siscat
314-06483/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la maquinària contra el càncer ad-
quirida amb aportacions de la Fundació Amancio Ortega el 2017
314-06484/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres hospitalaris que comp-
ten amb equips contra el càncer adquirits amb aportacions de la Fundació Aman-
cio Ortega
314-06485/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres hospitalaris que no 
compten amb nous equips contra el càncer
314-06486/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de dotació de nova ma-
quinària contra el càncer als centres hospitalaris
314-06487/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el resultat de l’aplicació del pla de 
xoc per a reduir les llistes de valoració de discapacitat i dependència
314-06488/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de la retirada d’una pan-
carta a la plaça Major de Vic l’11 de gener de 2020 per part dels Mossos d’Esquadra
314-06489/12
Formulació: Ferran Roquer i Padrosa, juntament amb una altra diputada del GP JxCat 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’explosió a les instal·lacions de 
l’empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe)
314-06490/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió i validació dels plans 
d’emergència i la llicència ambiental de l’empresa Iqoxe
314-06491/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les afectacions de l’explosió a les 
instal·lacions de l’empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe)
314-06492/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes de l’explosió a les ins-
tal·lacions de l’empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe)
314-06493/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la darrera revisió dels plans d’emer-
gència de les empreses petroquímiques
314-06494/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 93
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a evitar fugues 
com la que es va produir al maig del 2019 en una empresa de la Pobla de Mafumet 
(Tarragonès)
314-06495/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’activació de les sirenes de risc 
químic després de l’explosió a les instal·lacions de l’empresa Industrias Químicas 
del Óxido de Etileno (Iqoxe)
314-06496/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es va aconsellar el confinament 
de la població després de l’explosió a les instal·lacions de l’empresa Industrias Quí-
micas del Óxido de Etileno (Iqoxe)
314-06497/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els llocs de responsables que 
consten als protocols com a part de l’estructura en cas d’emergència estaven as-
signats a persones concretes en el cas de l’explosió a les instal·lacions de l’empresa 
Industrias Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe)
314-06498/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la qualitat de l’aire al Camp de Tar-
ragona després de l’explosió a les instal·lacions de l’empresa Industrias Químicas 
del Óxido de Etileno (Iqoxe)
314-06499/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació que va donar als mu-
nicipis afectats per l’explosió a les instal·lacions de l’empresa Industrias Químicas 
del Óxido de Etileno (Iqoxe)
314-06500/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no es va informar 
els mitjans de comunicació locals després de l’explosió a les instal·lacions de l’em-
presa Industrias Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe)
314-06501/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de la darrera inspecció de 
seguretat industrial a l’empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe)
314-06502/12
Formulació: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment dels requeriments 
tècnics de prevenció i seguretat a l’empresa Industrias Químicas del Óxido de Eti-
leno (Iqoxe)
314-06503/12
Formulació: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’activació del Pla d’emergència 
exterior del sector químic de Catalunya després de l’accident a l’empresa Industrias 
Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe)
314-06504/12
Formulació: Maria Sirvent Escrig, del SP CUP-CC 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual l’empresa Indus-
trias Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe) no va informar sobre la naturalesa dels 
productes que contenia el reactor
314-06505/12
Formulació: Natàlia Sànchez Dipp, del SP CUP-CC 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gestió dels afectats i les conse-
qüències de l’accident a l’empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe)
314-06506/12
Formulació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC 99
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’hora de l’explosió en una planta 
petroquímica de Tarragona el 14 de gener de 2020
314-06507/12
Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’hora en què es va rebre l’avís de 
l’explosió en una planta petroquímica de Tarragona el 14 de gener de 2020
314-06508/12
Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’hora de posada en marxa del 
protocol de reacció per l’explosió en una planta petroquímica de Tarragona el 14 
de gener de 2020
314-06509/12
Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment dels protocols de 
seguretat en cas d’accident per part de l’empresa química on es va produir una ex-
plosió el 14 de gener de 2020
314-06510/12
Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el risc tòxic derivat de l’explosió 
d’un dipòsit d’òxid d’etilè a Tarragona el 14 de gener de 2020
314-06511/12
Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les emissions perjudicials per a la 
salut i el confinament de la població arran de l’explosió en una planta petroquímica 
de Tarragona el 14 de gener de 2020
314-06512/12
Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps d’activació dels canals 
d’alerta i avís d’emergència arran de l’explosió en una planta petroquímica de Tar-
ragona el 14 de gener de 2020
314-06513/12
Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el possible efecte dominó de l’ex-
plosió del dipòsit d’òxid d’etilè sobre altres dipòsits o instal·lacions del polígon Sud 
de la Química de Tarragona
314-06514/12
Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració del risc de la població 
pròxima al polígon Sud de la Química de Tarragona arran de l’explosió d’un dipòsit 
d’òxid d’etilè
314-06515/12
Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació a la salut de les perso-
nes i al medi ambient arran de l’explosió en una planta petroquímica de Tarragona
314-06516/12
Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no es va informar 
Tarragona Ràdio de l’explosió en una planta petroquímica
314-06517/12
Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no van sonar les 
alarmes i es va usar megafonia per a recomanar el confinament de la població arran 
de l’explosió en una planta petroquímica de Tarragona
314-06518/12
Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mitjans d’alerta i avís d’emer-
gència dels nivells administratius arran de l’explosió en una planta petroquímica de 
Tarragona
314-06519/12
Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs 107
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’avís d’una emergència per part 
d’una empresa comporta la comunicació del producte químic emès
314-06520/12
Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la periodicitat d’actualització del 
Pla d’emergència exterior del sector químic de Catalunya
314-06521/12
Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la periodicitat d’actualització del 
Pla d’emergència exterior del sector químic de Tarragona
314-06522/12
Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió dels protocols dels mit-
jans de comunicació per a informar en casos d’emergència
314-06523/12
Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no hi ha canals 
clars de comunicació en casos d’emergència
314-06524/12
Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la megafonia mòbil és un mètode 
adequat per a informar la població d’una emergència
314-06525/12
Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si és acceptable que la població 
no estigui formada sobre com actuar en casos d’emergència
314-06526/12
Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la capacitat de resposta efectiva 
i de protecció del Pla d’emergència exterior del sector químic de Catalunya per als 
treballadors del polígon Sud de la Química de Tarragona
314-06527/12
Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la capacitat de resposta efectiva 
i de protecció del Pla d’emergència exterior del sector químic de Tarragona per als 
treballadors del polígon Sud de la Química de Tarragona
314-06528/12
Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la capacitat de resposta efectiva 
dels mitjans de la química de Tarragona i dels altres serveis d’emergència
314-06529/12
Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la darrera inspecció de les instal-
lacions i dels sistemes de seguretat de l’empresa química que va patir una explosió 
el 14 de gener de 2020
314-06530/12
Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les possibles responsabilitats ad-
ministratives i penals dels responsables de l’empresa petroquímica que va patir una 
explosió el 14 de gener de 2020
314-06531/12
Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els danys a béns públics que es 
van produir arran de l’explosió en una empresa petroquímica el 14 de gener de 2020
314-06532/12
Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment establert per a la 
reclamació per danys i perjudicis dels veïns de la zona afectada per l’explosió en 
una empresa petroquímica de Tarragona
314-06533/12
Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs 114
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assessorament legal als veïns de 
la zona afectada per l’explosió en una empresa petroquímica de Tarragona per a la 
reclamació de danys i perjudicis
314-06534/12
Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la liquidació dels endarreriments 
pendents de la subvenció del 2018 i el 2019 del programa Esport Blanc Escolar
314-06535/12
Formulació: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la resposta sanitària amb relació 
a l’accident que es va produir a les instal·lacions de l’empresa Industrias Químicas 
del Óxido de Etileno (Iqoxe) de Tarragona
314-06536/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autorització per a fer una enquesta 
a l’Institut Ciutat de Balaguer
314-06537/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el Departa-
ment d’Educació va permetre que es fes una enquesta a menors d’edat a l’Institut 
Ciutat de Balaguer
314-06538/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autorització per a fer una enquesta 
a l’Institut Eduard Fontserè, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
314-06539/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el Departa-
ment d’Educació va permetre que es fes una enquesta a menors d’edat a l’Institut 
Eduard Fontserè, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
314-06540/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autorització per a fer una enques-
ta als instituts Numància i Terra Roja, de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès)
314-06541/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el Departa-
ment d’Educació va permetre que es fes una enquesta a menors d’edat als instituts 
Numància i Terra Roja, de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès)
314-06542/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autorització per a fer una enquesta 
a l’Institut Intermunicipal del Penedès, de Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès)
314-06543/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el Departa-
ment d’Educació va permetre que es fes una enquesta a menors d’edat a l’Institut 
Intermunicipal del Penedès, de Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès)
314-06544/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autorització per a fer una enquesta 
a l’Institut Pablo Ruiz Picasso de Sant Feliu de Codines (Vallès Oriental)
314-06545/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el Departa-
ment d’Educació va permetre que es fes una enquesta a menors d’edat a l’Institut 
Pablo Ruiz Picasso de Sant Feliu de Codines (Vallès Oriental)
314-06546/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 124
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autorització per a fer una enquesta 
a l’Institut Pablo Ruiz Picasso de Barcelona
314-06547/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el Departa-
ment d’Educació va permetre que es fes una enquesta a menors d’edat a l’Institut 
Pablo Ruiz Picasso de Barcelona
314-06548/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autorització per a fer una enquesta 
a l’Institut El Cairat, d’Esparreguera (Baix Llobregat)
314-06549/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el Departa-
ment d’Educació va permetre que es fes una enquesta a menors d’edat a l’Institut 
El Cairat, d’Esparreguera (Baix Llobregat)
314-06550/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autorització per a fer una enquesta 
a l’Institut Baix a Mar, de Vilanova i la Geltrú (Garraf)
314-06551/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el Departa-
ment d’Educació va permetre que es fes una enquesta a menors d’edat a l’Institut 
Baix a Mar, de Vilanova i la Geltrú (Garraf)
314-06552/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el Departament 
d’Educació va permetre que es fes una enquesta a menors d’edat a l’Institut El Morell
314-06553/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autorització per a fer una enques-
ta a l’Institut El Morell
314-06554/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autorització per a fer una enquesta 
a l’Institut Ermessenda, de Girona
314-06555/12
Formulació: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el Departa-
ment d’Educació va permetre que es fes una enquesta a menors d’edat a l’Institut 
Ermessenda, de Girona
314-06556/12
Formulació: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els equips d’emergències mèdi-
ques que van actuar després de l’explosió produïda a les instal·lacions de l’empresa 
Industrias Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe)
314-06557/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el personal que tenia el Centre de 
Coordinació de Reus per a donar resposta mèdica als afectats per l’explosió produ-
ïda a les instal·lacions de l’empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe)
314-06558/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps de resposta dels equips 
d’emergències mèdiques a l’explosió produïda a les instal·lacions de l’empresa In-
dustrias Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe)
314-06559/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 132
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols que va activar el Cen-
tre de Coordinació de Reus després de l’explosió produïda a les instal·lacions de 
l’empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe)
314-06560/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actualització de funcions en els 
decrets reguladors de les delegacions del Govern a l’Argentina, Mèxic i Tunísia
314-06561/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat del procediment judicial re-
latiu a les delegacions del Govern a l’Argentina, Mèxic i Tunísia
314-06562/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la representació de la Generalitat 
en la Conferència Sectorial d’Administració Pública del 2016 ençà
314-06563/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la representació de la Generalitat 
en la Conferència per a Afers Relacionats amb la Unió Europea del 2016 ençà
314-06564/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la representació de la Generalitat 
en la Conferència Sectorial d’Agricultura i Desenvolupament Rural del 2016 ençà
314-06565/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la representació de la Generalitat 
en el Consell Consultiu de Política Agrícola per a Afers Comunitaris del 2016 ençà
314-06566/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la representació de la Generalitat 
en el Consell Consultiu de Política Pesquera per a Afers Comunitaris del 2016 ençà
314-06567/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la representació de la Generalitat 
en el Consell Sectorial de Cultura del 2016 ençà
314-06568/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 137

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la representació de la Generalitat en 
el Consell de Política Fiscal i Financera de les Comunitats Autònomes del 2016 ençà
314-06569/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 137

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la representació de la Generalitat 
en la Conferència Sectorial d’Educació del 2016 ençà
314-06570/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la representació de la Generalitat 
en la Conferència General de Política Universitària del 2016 ençà
314-06571/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la representació de la Generalitat 
en la Conferència Sectorial de Telecomunicacions i Societat de la Informació del 
2016 ençà
314-06572/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 139

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la representació de la Generalitat 
en la Conferència Sectorial de Medi Ambient del 2016 ençà
314-06573/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 139
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la representació de la Generalitat 
en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut del 2016 ençà
314-06574/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 140

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la representació de la Generalitat 
en la Conferència Sectorial d’Igualtat del 2016 ençà
314-06575/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 140

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la representació de la Generalitat 
en la Conferència Sectorial d’Immigració del 2016 ençà
314-06576/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 141

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la representació de la Generalitat en 
la Conferència Interterritorial de Cooperació per al Desenvolupament del 2016 ençà
314-06577/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 141

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la representació de la Generali-
tat en la Conferència Sectorial per a Afers de la Seguretat Nacional del 2016 ençà
314-06578/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 142

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no s’ha publicat 
l’actualització de la Diagnosi per a l’Estratègia catalana per a l’ocupació del perío-
de 2017-2018
314-06579/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 142

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes en matèria 
d’avaluació de l’Estratègia catalana per a l’ocupació
314-06580/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 143

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la investigació a Ryanair per vul-
neració dels drets de la plantilla a Girona
314-06581/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 143

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’emprendre actuacions 
administratives contra Ryanair
314-06582/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si té previst comunicar a la Fiscalia 
les conclusions de la investigació a Ryanair
314-06583/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions previstes per a protegir 
els drets laborals de la plantilla de Ryanair a Girona
314-06584/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 145

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions previstes per a protegir 
els drets laborals dels dotze treballadors acomiadats per Ryanair a Girona
314-06585/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 145

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si és normal publicar ofertes que 
discriminen i vulneren els drets laborals
314-06586/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 145

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a publicar ofertes 
en el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
314-06587/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 146
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes amb rela-
ció a un accident en què va morir un treballador d’una empresa subcontractada en 
una nau industrial de Terrassa (Vallès Occidental)
314-06588/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 146

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a com-
batre l’accidentalitat laboral
314-06589/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 147

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de fer modificacions en 
matèria de prevenció de riscos laborals
314-06590/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 147

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex d’accidentalitat laboral en 
el sector del manteniment tècnic d’edificis i instal·lacions del 2017 ençà
314-06591/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 148

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions de la Inspecció de 
Treball en edificació i en rehabilitació d’edificis del 2017 ençà
314-06592/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units 148

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

3.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el re-
portatge Objectiu 0’7% del programa 30 minuts de TV3 no apareix en el portal de 
la transparència de la Corporació
325-00068/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 149

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre els motius d’incloure una 
entrevista a l’expresident Jordi Pujol en el reportatge Objectiu 0’7% del programa 
30 minuts de TV3
325-00069/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 149

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre els termes de la negociació 
de l’emissió del reportatge Objectiu 0’7% del programa 30 minuts de TV3
325-00070/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 150

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el control del contingut del re-
portatge Objectiu 0’7% del programa 30 minuts de TV3 emès el 12 de gener de 2020
325-00071/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 150

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre les productores del re-
portatge Objectiu 0’7% del programa 30 minuts de TV3
325-00072/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 151

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual TV3 no 
ha dedicat encara un reportatge en profunditat al cas Pujol
325-00073/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 151

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el finançament del repor-
tatge Objectiu 0’7% del programa 30 minuts de TV3
325-00074/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 152
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
treballadors autònoms que s’han beneficiat dels programes de 
formació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya del 2014 al 
2019
314-05659/12

Proponent: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55462 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 i 166 del Reglament del Parlament de 

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de trami-
tació 314-05659/12 juntament amb les: 314-05660/12, 314-05661/12, 314-05662/12, 
314-05663/12 i 314-05664/12.

Atès que les iniciatives indicades més amunt fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és ob-
jectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera con-
junta, per tal de proporcionar major cohesió a la informació i afavorir-ne la seva 
comprensió i anàlisi.

En relació amb les preguntes parlamentàries sobre les polítiques actives de for-
mació i el treball autònom, en data 15 de febrer de 2019 la directora del Consorci 
per a la Formació Contínua de Catalunya, la Sra. Ariadna Rectoret i Jordi, va com-
parèixer en seu parlamentària davant de la Comissió d’Estudi del Treball Autònom 
i en la seva intervenció va donar resposta a les qüestions aquí plantejades, aportant 
dades del període 2004 - 2018. En aquesta data també va comparèixer la directora 
del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, la Sra. Mercè Garau i Blanes, que va 
explicar els programes del SOC dirigits al col·lectiu d’autònoms.

Pel que fa a les respostes sobre els programes de formació professional contínua 
(per a persones treballadores ocupades), el nombre total d’autònoms que han parti-
cipat en els programes de formació professional contínua durant els anys 2014-2019 
són 50.676.

Per anualitats, el detall és el següent: 

Convocatòria
Participants 

autònoms

Total
participants

(inclou 
desocupats)

Total
participants 

ocupats

% Autònoms 
sobre total

treballadors 
ocupats

Finançament 
invertit en 

formació 
d’autònoms

2013 - 2014 7.167 61.239 44.378 16,15% 2.304.211 €
2014 - 2015 6.971 61.210 44.801 15,56% 2.254.198 €
2015 - 2016 6.578 64.365 45.241 14,54% 2.063.066 €
2016 - 2017 8.335 92.228 63.577 13,11% 2.689.974 €
2017 - 2018 11.262 107.385 79.590 14,15% 3.283.749 €
2018 - 2019* 10.363* 100.348* 78.036* 13,28%* 2.710.461 €*

Totals 50.676 486.775 355.623 14,25% 15.305.659 €

* Els programes de formació actuals finalitzen el 5 de desembre de 2019, i les entitats de formació encara estan 
impartint formació, amb la qual cosa és de preveure que les dades siguin iguals o superiors a les de la convo-
catòria 2017-2018.

El rati de participació de les persones treballadores autònomes es situa entre el 
14% i el 15% respecte del total de persones treballadores participants, un percentat-
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ge molt similar a la mitjana de treballadors autònoms existents a Catalunya durant 
el període.

La participació de treballadors autònoms en l’oferta que impulsem des del Con-
sorci és, en termes percentuals, bastant aproximada al percentatge de treballadors 
autònoms a Catalunya, que és del 16,74%, segons dades de la mitjana aritmètica de 
Seguretat Social dels 4 trimestres de 2017: 549.063 persones treballadores autòno-
mes / 3.278.596 persones ocupades a Catalunya. (Font: Relacions Laborals).

Podem concloure que sota el model s’està ajustant força la cobertura del percen-
tatge de participants formats en termes relatius a la població ocupada.

Durant el període 2004 - 2019 (des de la creació del Consorci per a la Forma-
ció Contínua de Catalunya) es pot afirmar que en 15 anys de vida del Consorci han 
participat 154.241 autònoms amb una inversió total superior als 58 milions d’euros.

La formació contínua té per objectiu aconseguir la qualificació i el desenvolu-
pament professional i personal del treballador al llarg de la vida, per millorar les 
seves competències i habilitats, augmentant la seva ocupabilitat i millorant les seves 
oportunitats.

Des del punt de vista de la persona treballadora, aquest objectiu de desenvolu-
pament professional es planteja tant per la seva ocupació actual, com per possibles 
projectes d’autoocupació o per facilitar el pas a altres sectors d’ocupació cap els que 
es vulgui adreçar.

Per això, els serveis públics hem d’oferir una formació que atengui els requeri-
ments de productivitat i competitivitat de les empreses, les necessitats d’adapta-
ció als canvis en el sistema productiu i les possibilitats de promoció professional i 
desenvolupament personal dels treballadors, de manera que els capaciti per a l’exer-
cici qualificat de les diferents professions i els permeti millorar aquesta ocupabilitat.

En el cas d’aquests programes s’ha mantingut una línia específica de formació 
per a treballadors autònoms dins dels programes transversals, per treballar les com-
petències necessàries per emprendre, consolidar i gestionar el seu negoci.

En aquest cas es realitzen accions formatives de gestió fiscal i normativa per au-
tònoms, emprenedoria, plans d’empresa, etc.

Per tenir una oferta formativa actualitzada i de qualitat es disposa d’un Grup 
Permanent d’Actualització (GAP) del catàleg d’especialitats formatives adreça-
des a autònoms on es consulta a la Direcció General d’Economia Social i Treball 
Autònom de la Generalitat de Catalunya i a les organitzacions representatives del 
col·lectiu. En concret, es convida a fer aportacions a les següents entitats: Pimec 
Autònoms, CCOO, CTAG/UGT, Unión de Autónomos UATAE, Organització d’au-
tònoms de Catalunya AUTCAT, TAC (Taula d’Autònoms de Catalunya), Foment 
Empren, ADEG Autònoms i a la Subdirecció General d’economia social, el tercer 
sector, les cooperatives i l’autoempresa.

El resultat és que les accions formatives del catàleg es revisen anualment. I el col-
lectiu de treballadors autònoms disposa d’una oferta formativa actualitzada i adap-
tada a les seves necessitats.

El programes són dissenyats de manera complementària a les píndoles formati-
ves del programa Consolida’t de la Direcció general d’Economia Social, el Tercer 
Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa del Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies.

A més d’aquesta formació enfocada a la gestió dels autònoms, també participen 
en la resta de l’oferta formativa sobre competències professionals transversals i sec-
torials per donar resposta a les necessitats associades a l’activitat econòmica que 
desenvolupen.

Es pot concloure que de manera desagregada, aquests 50.676 autònoms que han 
participat en formació contínua s’han distribuït en:

– 30% en accions formatives específiques de gestió d’autònoms, destacant les se-
güents accions formatives on s’ha superat el miler de participants: 



BOPC 517
24 de gener de 2020

1.25.15. Preguntes per escrit 21 

Descripció Hores

Gestió empresarial per a treballadors autònoms 30
Emprenedoria 30
Autònoms: com reduir costos 8
Autònoms: com gestionar els impostos 8
Iniciació al màrqueting digital per autònoms 5
L’accident de treball i la IT als treballadors autònoms 30
Treball en xarxa per autònoms 10
Aspectes jurídics i documentals de l’activitat de l’autònom 15
Finançament per autònoms 8
Fiscalitat i altres obligacions per a empresari i autònoms 25
La prestació econòmica per cessament d’activitat dels treballadors autònoms 15

– 25% en accions formatives tranversals: TIC, idiomes, comptabilitat, seguretat 
i salut laboral... La mitjana de la durada d’aquestes accions formatives realitzades 
pels treballadors autònoms és de 40 hores.

– 45% en accions formatives sectorials. La mitjana de la durada d’aquestes ac-
cions formatives realitzades pels treballadors autònoms és de 45 hores. Concreta-
ment, les accions més demandades en els programes de formació sectorials són les 
vinculades a normativa per l’exercici de la seva ocupació, per exemple:

• De logística i transport, la formació sobre capacitació professional pel trans-
port per carretera (CAP) imprescindible pels conductors professionals, o la formació 
d’operador de carretons, plataformes elevadores, etc.

• Industrial pel que fa als instal·ladors, fabricació mecànica, etc.
• Del sector agrari i alimentari com la manipulació de productes fitosanitaris.
• Del sector comerç, com formació en Community manager, Comerç electrònic i 

botiga virtual, Comerç a través de les xarxes socials, Aparadorisme, etc.
• De l’hostaleria com la manipulació d’aliments.
El Consorci per a la Formació Contínua realitza actuacions de seguiment, con-

trol i avaluació de les actuacions. En concret, aquest any s’ha realitzat una avaluació 
realitzada per una entitat externa i que abasta 4 convocatòries dels anys identifi-
cats: 2013 - 2014 fins 2016 - 2017. En aquest sentit disposem dades d’avaluació per 
aquests períodes. L’avaluació de la convocatòria 2017 - 2018 no ha estat realitzada 
pel poc temps transcorregut des de la finalització dels programes (5 de desembre de 
2018) i la de 2018 - 2019 està en execució i, per tant, no pot ser avaluada fins que 
finalitzi.

Per avaluar les iniciatives s’estratifica per variables com el sexe, l’edat, el nivell 
d’estudis, la categoria laboral, el col·lectiu, etc. Per això, disposem de dades d’autò-
noms.

Les avaluacions s’han de realitzar d’acord amb les indicacions del SEPE - Servei 
Públic d’Ocupació Estatal. En aquest sentit, existeix un qüestionari obligatori per 
totes les polítiques actives de formació.

De manera resumida, podem apuntar que es considera la satisfacció amb la for-
mació rebuda pels participants respecte:

– L’organització del curs, amb una valoració estable en el temps amb una mitja-
na de 3,7 sobre 4.

– Els continguts del curs, on es qüestiona si els continguts del curs s’han ajustat 
a les necessitats formatives, o si hi ha hagut una combinació adequada de teoria i 
aplicació pràctica. En aquest cas la valoració és de 3,6 sobre 4 (en tendència positiva 
en els darrers anys).

– La durada i l’horari amb una valoració de 3,45 sobre 4. En aquest cas es qües-
tiona si la durada del curs ha estat suficient segons els seus objectius i continguts i 
si l’horari ha afavorit l’assistència al curs. S’observa una puntuació relativament in-
ferior a la pregunta sobre la suficiència de la durada del curs en relació amb els ob-
jectius i continguts plantejats; cosa que es reflecteix en la part del comentaris dels 
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qüestionaris, per part dels participants, que en algun cas volen accions formatives 
de més durada per entrar amb més profunditat; o bé, que els programes dels cursos 
són massa ambiciosos pel temps previst. Ha servit per reprogramar algunes accions 
formatives.

– Els formadors, amb una valoració de 3,8 sobre 4, i els tutors amb 3,7 sobre 4.
– Els mitjans didàctics, amb una valoració de 3,4 sobre 4.
– Les instal·lacions i mitjans tècnics, amb una valoració de 3,6 sobre 4.
– Els mecanismes per a l’avaluació de l’aprenentatge, amb una valoració de 3,6 

sobre 4. En aquest sentit es valora especialment l’acció formativa els hi permet ob-
tenir una acreditació on es reconeix la seva qualificació.

En relació amb l’aprofitament s’avalua la informació un cop finalitzades les ac-
cions formatives. Els resultats dels participants que són treballadors autònoms no 
difereixen de les dades del total de participants.

Valoració general del curs (2011-2012 al 2016-2017)

Llegenda:

– Pot contribuir a la meva incorporació al mercat de treball (vermell).

– M’ha permès adquirir noves habilitats/capacitats que puc aplicar al lloc de treball (turquesa).

– Ha millorat les meves possibilitats per canviar de lloc de treball a l’empresa o fora d’aquesta (verd).

– He ampliat coneixements per progressar en la meva carrera professional (lila).

– Ha afavorit el meu desenvolupament personal (ocre).

Podem apuntar a gran trets que:
– Els participants es mostren, en general, menys satisfets amb les possibilitats 

que l’acció formativa els hi ha proporcionat per canviar de treball, dins de la matei-
xa empresa o a una altra.

– La mitjana aritmètica de valoració més alta en aquest apartat, al llarg de tots 
els anys, és la relacionada amb el desenvolupament personal i a si ha permès adqui-
rir noves habilitats/capacitats que es puguin aplicar al lloc de treball.

– Tots els aspectes avaluats presenten en general la mateixa tendència, amb un 
increment del 2014 al 2015, i en menor mesura del 2015 al 2016.

El personal tècnic orientador de l’Oficina de Treball orienta als treballadors au-
tònoms sobre les accions formatives impulsades pel Consorci per a la Formació 
Contínua de Catalunya, el qual impulsa preferentment cursos per a treballadors en 
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actiu, inclosos els autònoms, i que es troben integrades dins del catàleg de cursos del 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

Barcelona, 25 d’octubre de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els programes i els 
cursos de formació que el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha 
impartit del 2014 al 2019
314-05660/12

Proponent: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55462 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05659/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
treballadors autònoms que han assistit als programes i els cursos 
del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
314-05661/12

Proponent: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55462 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05659/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment que el 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha fet de l’aprofitament de la 
formació impartida als treballadors autònoms
314-05662/12

Proponent: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55462 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05659/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tipus d’orientació 
formativa que més demanen els treballadors autònoms al Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya
314-05663/12

Proponent: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55462 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05659/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels cursos 
de formació per a treballadors autònoms que el Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya ha impartit del 2014 al 2019
314-05664/12

Proponent: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55462 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05659/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats que han 
presentat al·legacions al Projecte de Decret de desplegament de la 
Llei 13/2015, del 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en l’àmbit de la concertació 
territorial
314-05782/12

Proponent: Marta Ribas Frías, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55463 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 i 166 del Reglament del Parlament de 

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de trami-
tació 314-05782/12 juntament amb les: 314-05783/12, 314-05784/12 i 314-05785/12.

Atès que les iniciatives indicades més amunt fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és ob-
jectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera con-
junta, per tal de proporcionar major cohesió a la informació i afavorir-ne la seva 
comprensió i anàlisi.

Les entitats que han presentat al·legacions durant els tràmits d’informació pública 
i audiència són un total de 17. En concret, relacionem les entitats:

Ajuntament de Sabadell, Ajuntament de Cardona, Ajuntament de Sant Quirze 
del Vallès, Ajuntament de Solsona, Ajuntament de Viladecans, Ajuntament de Cer-
danyola del Vallès, Ajuntament de Santa Perpètua de la Mogoda, Entitats promoto-
res de la Declaració de la Cessetània, Associació Catalana de Municipis, Associació 
de Municipis de l’Eix de la Riera de Caldes, Consell Comarcal del Montsià, Foment 
del Treball, Federació de Municipis de Catalunya, Associació AMMFEINA SMC, 
Organització Empresarial Catalana de la Formació CATFORMACIÓ, Comitè Cata-
là de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI) i la Taula d’entitats 
del Tercer Sector Social de Catalunya i la Confederació.

Les observacions o qüestions que plantegen les entitats són molt diverses i giren 
al voltant de temes com les relacions entre els diferents membres d’una estratègia 
territorial, la incorporació de finançament privat, la participació dels agents socials, 
la durada de l’Acord Marc, la realització de proves pilot, entre d’altres.

En relació amb les respostes a les observacions realitzades per les entitats, s’ela-
borarà una memòria valorativa on es recolliran les observacions, fent constar si 
s’accepten o no i detallant els motius. Aquesta memòria serà publicada al Portal 
de Transparència del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en un termini previst 
d’un mes.

Cal tenir en compte, però, que el termini està condicionat pel procediment que 
cal seguir en l’elaboració del projecte de Decret. La nostra intenció és fer-ho en els 
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propers mesos després d’una anàlisi detallada de les al·legacions i observacions que 
han presentat les entitats i d’incorporar les propostes de millora internes.

En aquest sentit cal destacar que el desplegament del projecte de Decret territo-
rial és un dels aspectes més importants que s’han desenvolupat en l’àmbit de les po-
lítiques d’ocupació els darrers anys que hauria de posar les bases a un model diferent 
de col·laboració entre tots els actors implicats en les polítiques que s’implementen. 
Aquest canvi de model no s’hauria de fer amb presses.

La possibilitat d’enriquir el text amb les aportacions de les diferents entitats s’ha 
traduït en l’acceptació parcial o total d’algunes al·legacions. La Llei 13/2015 d’or-
denació del Servei públic d’Ocupació de Catalunya definí un marc pel que fa a les 
estratègies territorials que hem respectat i desenvolupat al Decret, afavorint la par-
ticipació i les aportacions de les entitats. Cal tenir en compte que, a més del Decret, 
tindrem altres eines que formaran part del desplegament, com són l’Acord Marc  
i altres instruments jurídics que ens permetin millorar la prestació dels serveis.

Prèviament, s’ha treballat amb tots els membres del Consell de Direcció del SOC 
(CCOO, UGT, PIMEC, FOMENT, ACM i FMC) que han estat coneixedors dels 
passos en tot moment. Tant aquesta col·laboració prèvia com les aportacions rebudes 
com a resultat de l’exposició pública han estat molt enriquidores i es valora positiva-
ment la bona participació de tot el territori.

Barcelona, 20 de novembre de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les qüestions 
plantejades per les al·legacions al Projecte de Decret de 
desplegament de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d’ordenació del 
sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, 
en l’àmbit de la concertació territorial
314-05783/12

Proponent: Marta Ribas Frías, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55463 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05782/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el termini per a 
respondre les al·legacions al Projecte de Decret de desplegament 
de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació 
i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en l’àmbit de la 
concertació territorial
314-05784/12

Proponent: Marta Ribas Frías, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55463 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05782/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració del 
procés d’exposició pública del Projecte de Decret de desplegament 
de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació 
i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en l’àmbit de la 
concertació territorial
314-05785/12

Proponent: Marta Ribas Frías, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55463 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05782/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions del 
Departament d’Empresa i Coneixement amb relació a l’impacte en 
l’economia dels aldarulls que han tingut lloc del 14 al 20 d’octubre 
de 2019
314-05845/12

Proponent: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55253 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-05845/12, conjuntament amb la número de tramitació 314-05846/12.

Atès que les preguntes indicades més amunt fan referència a un mateix assumpte 
i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament 
constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta, per tal 
de facilitar-ne l’elaboració.

El Govern de la Generalitat ha estat atent a la situació creada arran de les mo-
bilitzacions produïdes com a conseqüència de la sentència als líders polítics i so-
cials de Catalunya. Una part important de la ciutadania de Catalunya ha volgut fer 
notar la seva denúncia a una sentència que consideren injusta. En aquest sentit hem 
expressat que cal garantir la necessària denúncia a la repressió amb l’enfortiment 
econòmic del país. Aquestes valoracions han estat emeses públicament per diversos 
membres del Govern en reiterades ocasions.

Barcelona, 13 de gener de 2020
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes 
econòmics en la indústria i el comerç dels talls de trànsit que 
s’han produït del 14 al 20 d’octubre de 2019
314-05846/12

Proponent: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55253 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05845/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per a garantir l’accés a la Ciutat de la Justícia de 
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
314-05853/12

Proponent: Rosa Maria Ibarra Ollé, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55866 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-05853/12 us in-
formo del següent:

El dia 17 d’octubre, la Gerència de la Ciutat de la Justícia (CJ) de Barcelona Ciutat 
i l’Hospitalet rep la informació respecte de l’Acord del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya (TSJC), de 15 d’octubre, sobre limitacions d’accés al jutjat de guàrdia 
amb motiu de l’anunci d’una campanya pública d’autoinculpacions per al dia 21 d’oc-
tubre. Aquesta informació li arriba per part del Cos de Mossos d’Esquadra (CME) 
present a l’edifici, a qui la Degana s’ha adreçat per dissenyar el dispositiu necessari 
per donar compliment a l’Acord de la Sala de Govern. La Gerència es reuneix amb el 
CME per valorar les seves previsions.

El dia 18 d’octubre, la Gerència es reuneix amb la degana de Barcelona, i es con-
sideren els següents aspectes: els vigilants només poden operar dins de l’edifici o 
en l’espai de la urbanització i necessiten ser reforçats, davant de possibles malestars 
amb les persones usuàries, per part del CME; caldrà tancar un dels dos accessos 
per poder assignar més vigilants a l’accés que quedi obert; la guàrdia a Barcelona 
és de 24 hores i cal preveure què es fa a partir de les 14.00 h; el taulell específic per 
 atendre les autoinculpacions ha ser atès per personal del jutjat de guàrdia; cal in-
formar de les mesures adoptades per aquest Deganat als titulars dels jutjats, fiscalia  
i resta d’operadors jurídics. La degana de Barcelona dicta un Acord.

L’operatiu consisteix en l’adopció de les mesures següents:
– L’accés d’avinguda Carrilet romandrà obert de 7.30 h a 8.45 h únicament per 

treballadors de la CJ i professionals degudament identificats. La resta de la jorna-
da romandrà tancat tant d’entrada com de sortida. Hi haurà vehicle policial com 
aquests dies tota la jornada.

– A l’accés de la Gran Via, aprofitant les tanques que ja hi són i que limiten la 
zona de llambordes, es faran dos filtres gestionats per vigilants de seguretat amb su-
port d’agents del CME:

1. A la zona central, un d’ús exclusiu per treballadors de la CJ i professionals 
degudament identificats que podran accedir.

2. A la banda esquerra, tocant cap a la barana propera a l’edifici F, un segon filtre 
per als ciutadans. Només podran accedir a la CJ els ciutadans que tinguin una citació 
judicial, hagin d’anar a la oficina de Presentacions o vulguin presentar una denuncia 
al jutjat de guàrdia.

– Les persones que vulguin presentar una denuncia al jutjat de guàrdia seran 
acompanyades/ dirigides a passar el control d’accés i, posteriorment, a un taulell 
que es col·locarà expressament a la zona de l’atri, abans d’arribar al passadís de la 
guàrdia de l’edifici I. En aquest taulell hi haurà un funcionari que atendrà als ciuta-
dans i recollirà els escrits de denúncia d’autoinculpació o adreçarà les persones  
a les dependències de la guàrdia de l’edifici I a la resta de persones.

– Les persones que presentin les denuncies d’autoinculpació, un cop presentat 
l’escrit, seran novament acompanyats fins la sortida de l’Atri per la Gran Via.

– També es col·locaran les reixes de l’atri per tal de limitar visualment la circu-
lació per la resta de la CJ, tal com es fa sempre en horari de tarda.
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– Es col·locaran cartells informatius a la zona de les tanques per tal d’identificar 
els dos filtres (per als treballadors i professionals i per als ciutadans), al taulell de 
la guàrdia que hi haurà a l’atri i també a l’accés de Carrilet per informar del tan-
cament.

El 19 d’octubre, la degana de l’Hospitalet, que no havia assistit a la reunió del dia 
abans, contacta amb la Gerència per sol·licitar que es munti el dispositiu de Barce-
lona, adaptat a les dimensions necessàries de l’Hospitalet. La degana de l’Hospitalet 
dicta un Acord al respecte.

Com que el dia 21 a les 12.15 h només hi havia hagut dues o tres inculpacions, 
es decideix aixecar l’operatiu.

El dijous 24 es reuneixen el Deganat, el CME i la Gerència de Barcelona Ciutat i 
l’Hospitalet per avaluar l’operatiu del dia 21 i adoptar mesures correctores, si escau, 
davant la previsió que el dia 28 serà una nova data fixada per a les autoinculpacions. 
A proposta del CME, es preveu un tercer filtre, que distingeixi entre els que van al 
jutjat de guàrdia i la resta d’usuaris, i s’acorda reforçar la senyalització, incloent-hi 
la de la sortida. Les deganes dicten, respectivament, dos nous Acords.

Les modificacions de l’operatiu són les següents:
Barcelona
– L’accés de l’avinguda Carrilet, obert des de les 7.30 h a les 8.45 h per a treba-

lladors i professionals:
• Es col·loca a la columna un cartell de sortida per informar els usuaris.
• Es col·loca als vidres cartells d’accés tancat a partir de les 8.4 5h
– Porta de Gran Via oberta, i amb tres filtres d’accessos: A,B,C
• A: Treballadors i professionals (taronja)
• B: Denuncies Jutjat de Guàrdia (blau)
• C: Usuaris (groc)
– Es col·loquen rètols als tòtems.
– Es col·loquen rètols verds amb indicació de sortida als tòtems i columna.
– Es col·loquen rètols indicatius a fanals i baranes.
– Efectius de vigilància i seguretat: filtre A(1) filtre B(2) i filtre C(2)
– Personal de Treballs en Benefici de la Comunitat que informen a la zona exte-

rior Carrilet (que romandrà tancat) i acompanyen per la cua d’autoinculpats

L’Hospitalet
– S’apliquen dos filtres:
• Treballadors i professionals
• Usuaris
– Es col·loquen tanques de manteniment per delimitar usuaris i treballadors i es 

retola a la tanca.
El dilluns 28, el dispositiu s’inicia a les 8.30 h. Només s’obre el primer filtre, el 

dedicat a funcionaris i professionals. A les 9.00 h s’obren els altres dos. Cap a les 
13.00 h, el CME informa els organitzadors de la campanya, instal·lats en una taula 
davant de l’accés de Gran Via, que a partir de les 14.00 h no es recullen més autoin-
culpacions. A les 14.00 h, en acabar l’operatiu, queden per atendre unes 40 perso-
nes aproximadament que manifesten la seva disconformitat per no poder entrar. Es 
mantenen a la cua, que van abandonant de manera progressiva i que queda buida 
cap a les 16.00 h. No s’ha produït cap mena d’incident en tot el temps del dispositiu. 
S’han recollit al voltant de 200 autoinculpacions.

De dimarts 29 a dijous 31, tot i no estar en funcionament els filtres previstos pel 
dia anterior ni la resta del dispositiu, s’han continuat presentant denúncies per auto-
inculpacions al jutjat de guàrdia, comptant amb una cinta organitzadora de cues, 
com a única mesura. Els volums de denúncies han estat inferiors al primer dia, en 
global dels quatre dies, segons dades del TSJC, hi ha hagut un total de 432 auto-
inculpacions i no hi ha hagut cap incident ni afectació remarcables.
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A partir d’aquesta data, i fins ara, no consta que s’hagin rebut més denúncies en 
el marc de la campanya, o, si més no, s’han reduït fins al punt que no ha calgut cap 
mena de dispositiu especial.

Barcelona, 13 de gener de 2019
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris 
d’assignació dels serveis mínims diferenciats entre Renfe i els 
Ferrocarrils de la Generalitat per a la vaga del 18 d’octubre de 2019
314-05878/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55464 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 i 166 del Reglament del Parlament de 

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de trami-
tació 314-05878/12 juntament amb les: 314-05879/12 i 314-05880/12.

Atès que les iniciatives indicades més amunt fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és ob-
jectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera con-
junta, per tal de proporcionar major cohesió a la informació i afavorir-ne la seva 
comprensió i anàlisi.

En relació a els criteris d’assignació de serveis mínims diferenciats entre  Renfe i 
FGC durant la convocatòria de vaga del dia 18 d’octubre de 2019 així com en l’àm-
bit dels centres residencials per a gent gran, en els centres de dia i en el centres re-
sidencials d’atenció educativa a Catalunya i quins serveis es van veure afectats per 
aquesta vaga i quins van ser els serveis mínims que va decretar el Govern, mitjan-
çant escrit presentat al registre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
pel sindicat Intersindical-CSC en data 7 d’octubre de 2019, es va convocar una vaga 
general a tot Catalunya per al dia 18 d’octubre de 2019 amb l’abast següent:

«...tot l’àmbit territorial de Catalunya, afectant tots els treballadors i treballa-
dores assalariats, funcionaris públics, personal estatutari i altre personal adminis-
tratiu, de tots els sectors productius i de serveis (incloent totes les administracions 
públiques, estatals, autonòmiques i locals de Catalunya) per al proper divendres  
18 d’octubre de 2019.

A efectes d’aquesta convocatòria de vaga general per l’Administració de la Ge-
neralitat s’entén:

L’Administració de la Generalitat, el Parlament de Catalunya i els organismes 
estatutaris i consultius.

El Servei Català de la Salut, i l’Institut Català de la Salut i l’Institut Català d’As-
sistència i serveis Socials.

Les entitats autònomes de caràcter administratiu.
Les entitats autònomes de caràcter comercial o financer.
Les entitats de dret públic sotmeses a l’ordenament jurídic privat i entitats assi-

milades.
Les societats mercantils amb participació total o majoritària de la Generalitat, 

de les seves entitats autònomes o de les societats en que la Generalitat o les susdites 
entitats tenen també participació majoritària en el seu capital social.
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Els consorcis, les fundacions i tot tipus de societats civils o mercantils vinculades 
a la Generalitat, és a dir, les que són gestores de serveis públics de que és titular la 
Generalitat o les que hi han subscrit convenis.

Els consorcis amb participació majoritària de la Generalitat.
Les fundacions amb participació total o majoritària de la Generalitat.
Les universitats públiques»
Pel que fa al servei de transport de viatgers, el preàmbul o exposició de motius de 

l’Ordre TSF/187/2019, de 16 d’octubre (DOGC 7983 de 17.10.2019), indica la fona-
mentació del servei essencial del transport de viatgers, sent del tenor literal següent:

Vist que el moviment més elevat de viatgers i desplaçaments es produeix en les 
anomenades hores punta, coincidint amb les hores d’entrada i sortida de la feina, 
dels centres d’ensenyament i centres socials i sanitaris i afecta d’una manera espe-
cialment greu les persones sense vehicle particular, les persones grans, les persones 
amb disminució, i les persones que resideixen a zones més aïllades, que són les que 
substancialment depenen del mitjà col·lectiu de transport, és pel qual cal garantir el 
desplaçament durant les anomenades hores punta; pel que fa al transport urbà, inter-
urbà i Rodalies i Regionals Renfe s’estima adient un tractament específic per a cada 
operador en funció del servei; i, en tot cas, es dóna la possibilitat als diferents ope-
radors perquè el servei es distribueixi de forma irregular per adaptar-lo a l’afluència 
d’usuaris; pel que fa al transport de persones amb discapacitat i al transport escolar, 
es manté el servei habitual; 

Pel que fa a concreció sobre quins van ser els serveis mínims sobre el servei 
essencial esmentat, són aquells que es recullen a l’article 1 de l’Ordre esmentada.

– Transport de viatgers urbà i interurbà:
a) Transport de Rodalies i Regionals de Catalunya operat per Renfe Operadora: 

33% durant tot el dia.
b) Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA: 50% en hores punta, entenent per 

hores punta des de les 6:30h a les 9:30h i des de les 17:00 a les 20:00h, i 25%  
en hores vall.

c) Transports de Barcelona, SA: 50% en hores punta, entenent per hores punta 
des de les 6:30h a les 9:30h i des de les 17:00 a les 20:00h, i 25% en hores vall.

d) Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya: 50% en hores punta, entenent per 
hores punta des de les 6:30h a les 9:30h i des de les 17:00 a les 20:00h, i 25% en 
hores vall.

e) Tram Barcelona: 50% en hores punta, entenent per hores punta des de les 
6:30h a les 9:30h i des de les 17:00 a les 20:00h, i 25% en hores vall.

Resta de transports de viatgers urbans i interurbans i servei d’autobús que uneix 
Barcelona amb el seu aeroport: 50% del servei habitual. En tot cas, s’haurà de ga-
rantir com a mínim un desplaçament complert d’anada i tornada.

f) Servei de transport de persones amb disminució: servei habitual.
g) Transport escolar per accedir a centres d’infantil i primària que no tenen 

transport públic alternatiu: manteniment del servei.
Els operadors de transport podran establir la distribució del nombre d’unitats per 

línia, sempre que en còmput global no superi el màxim fixat anteriorment.
Així mateix, s’estableixen com a serveis mínims tots aquells altres necessaris per 

al normal funcionament dels serveis fixats anteriorment.
Cal assenyalar que respecte al criteri seguit per aquesta administració a l’hora 

de fixar els serveis essencials corresponents a aquest sector, a part de tot l’esmentat 
anteriorment, que resta establert un acord assolit l’any 2003 per la part empresarial 
de FFGG i TMB, així com els sindicats CCOO i UGT, anomenat com acord en fred, 
els quals s’han anat modulant, formant part de les referències per a l’establiment de 
serveis mínims del sector. En el cas de RENFE, aquesta administració no dispo-
sa d’aquesta referència. Cal assenyalar també que, aquest també ha estat el criteri 
de les darreres vagues generals, - 8 de març de 2019, Ordre TSF/44/2019, de 6 de 
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març (DOGC 7825 de 07.03.2019). - – 21 de febrer de 2019, Ordre TSF/31/2019, 
de 18 de febrer (DOGC 7814 de 20.02.2019). - Del 5 al 7 de febrer de 2019, Ordre 
TSF/12/2019, de 4 de febrer (DOGC 7803 de 05.02.2019). - 8 de març de 2018, Or-
dre TSF/24/2018, d’1 de març (DOGC 7572 de 06.03.2018).

En relació als en l’àmbit dels centres residencials per a gent gran, en els centres 
de dia i en el centres residencials d’atenció educativa, atès que les qüestions efectu-
ades tenen relació amb els serveis socials, cal esmentar que el servei que presten els 
centres d’assistència, teleassistència i serveis socials que no depenen directament de 
la Direcció General de Protecció Social del Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies de la Generalitat de Catalunya, s’ha de considerar de caràcter essencial 
per als interessos generals de la comunitat perquè afecta un col·lectiu especialment 
vulnerable, que depèn de l’assistència de terceres persones per realitzar les seves 
funcions vitals imprescindibles.

També, l’acord assolit en el seu dia per les parts en el conveni col·lectiu de Catalu-
nya d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc, es va consi-
derar adequat i proporcional a la vaga convocada en els centres de l’esmentat conveni 
col·lectiu i es va tenir en compte.

Igualment, els serveis públics d’assistència a persones amb dificultats per valer-se 
de forma autònoma és un servei essencial i cal garantir l’adequada atenció a les se-
ves necessitats sanitàries, fisiològiques i d’higiene bàsiques

Pel que fa a concreció sobre quins van ser els serveis mínims sobre els ser-
veis essencials esmentats, són aquells que es recullen a l’article 1 de l’Ordre 
TSF/187/2019, de 16 d’octubre (DOGC 7983 de 17.10.2019):

– Personal d’empreses que realitzen funcions d’assistència i serveis socials:
a) El servei de menjadors socials: el mateix servei que en cap de setmana.
b) Ajuda a domicili: s’han de prestar els serveis urgents, necessaris i inajornables.
c) Residències de persones amb disminució: servei habitual en règim de festiu.
d) Residències per a la gent gran: servei habitual en règim de festiu.
e) El servei de comunitats infantils/juvenils: el manteniment dels serveis habi-

tuals per part del personal educatiu d’assistència directa al menor i serveis habituals 
del personal de cuina, transport i vigilància.

f) Centres d’atenció especial, residències, pisos-llar: només el personal necessari 
per garantir els serveis que es presten en un dia festiu.

g) Centres de dia: funcionament normal en el servei de restauració i 50% en la 
resta de serveis.

h) Teleassistència: servei habitual de teleoperadors i personal assistencial.
– Sector del conveni col·lectiu de Catalunya d’acció social amb infants, joves, fa-

mílies i d’altres en situació de risc:
a) Centres i serveis assistencials de serveis socials: el mateix personal que en un 

dia festiu.
b) Centres d’acolliment, centres residencials d’acció educativa i centres de pro-

tecció a la infància i adolescència: el manteniment dels serveis habituals per part 
del personal educatiu d’assistència directa al menor i serveis habituals del personal 
de cuina, transport i vigilància.

c) Unitat de detecció i prevenció del maltractament infantil (UDEPMI): el perso-
nal necessari i indispensable per atendre les urgències.

d) Resta de serveis del conveni, servei habitual equivalent a cap de setmana o 
festiu.

– Centres i serveis assistencials de serveis socials de la Direcció General de Pro-
tecció Social: el mateix personal que en un dia festiu.

– Centres d’acolliment, centres residencials d’acció educativa i centres de pro-
tecció a la infància i adolescència de la Direcció General d’Atenció a la Infància i 
Adolescència (DGAIA): el manteniment dels serveis habituals per part del perso-
nal educatiu d’assistència directa al menor i serveis habituals del personal de cuina, 
transport i vigilància.



BOPC 517
24 de gener de 2020

1.25.15. Preguntes per escrit 32

– Xarxa d’albergs de Joventut dependents de l’Agència Catalana de Joventut: 
50% del personal de cuina, garantint en tot cas una persona per torn.

– Unitat de detecció i prevenció del maltractament infantil (UDEPMI): el perso-
nal necessari i indispensable per atendre les urgències.

– Un inspector/a de serveis socials per atendre urgències o situacions que reque-
reixin d’intervenció immediata.

Barcelona, 05 de desembre de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment de 
la vaga del 18 d’octubre de 2019 als centres residencials per a gent 
gran i als centres de dia
314-05879/12

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55464 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05878/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment de 
la vaga del 18 d’octubre de 2019 als centres residencials d’atenció 
educativa
314-05880/12

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55464 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05878/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per 
a desconvocar les taules de treball del Pacte nacional per la 
discapacitat entre el 14 i el 18 d’octubre de 2019
314-05881/12

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55465 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 i 166 del Reglament del Parlament de 

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tra-
mitació 314-05881/12.

Les dues reunions dels grups de treball de la Taula del Pacte Nacional pels Drets 
de les Persones amb Discapacitat convocades durant la setmana del 14 d’octubre es 
van posposar per manca de confirmació d’assistència de les persones convocades

Barcelona, 10 de desembre de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import executat 
dels punts de recàrrega vinculada del Pla estratègic per al 
desplegament d’infraestructura de recàrrega per al vehicle elèctric 
a Catalunya
314-06098/12

Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55254 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-06098/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-06099/12 a 314-
06101/12.

Atès que les preguntes indicades més amunt fan referència a un mateix assumpte 
i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament 
constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta, per tal 
de facilitar-ne l’elaboració.

El Pla PIRVEC 2016-2019 ha impulsat directament, mitjançant recolzament eco-
nòmic, la instal·lació de punts de recàrrega vinculada en 41 expedients finalment 
executats per un import de 46.447,5 €. Cal dir que s’havien rebut 77 sol·licituds, es 
van atorgar un total de 62 que complien amb els requisits de la convocatòria però 
finalment es van executar i justificar correctament 41.

Els ajuts a punts de recàrrega vinculats s’han realitzat segons les bases regulado-
res de la Resolució EMC/2973/2016 i la convocatòria EMC/270/2017, de 15 de fe-
brer, per la qual s’obre la convocatòria per al 2017 per a la concessió de subvencions 
per a la instal·lació d’infraestructures de recàrrega per al vehicle elèctric en el marc 
del Pla d’Acció per al desplegament d’infraestructures de recàrrega per als vehicles 
elèctrics a Catalunya (PIRVEC 2016-2019).

D’altra banda, pel que fa a l’import total pressupostat executat en el Pla PIRVEC, 
el pressupost executat tenint en compte la convocatòria EMC/270/2017 i la convoca-
tòria EMC/1626/2018 és d’1.285.947,51 €.

La convocatòria EMC/1809/2019 s’ha atorgat el 2 de desembre de 2019 i, per 
tant, les estacions no estan executades. En conseqüència, no s’han incorporat encara 
en aquest total.

Barcelona, 8 de gener de 2020
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sol·licituds acceptades de punts de recàrrega vinculada del Pla 
estratègic per al desplegament d’infraestructura de recàrrega per 
al vehicle elèctric a Catalunya
314-06099/12

Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55254 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06098/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sol·licituds de punts de recàrrega vinculada del Pla estratègic per 
al desplegament d’infraestructura de recàrrega per al vehicle
314-06100/12

Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55254 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06098/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import del 
pressupost executat del Pla estratègic per al desplegament 
d’infraestructura de recàrrega per al vehicle elèctric a Catalunya
314-06101/12

Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55254 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06098/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’adults 
que continuen en centres penitenciaris per llur detenció pels 
disturbis posteriors al 14 d’octubre de 2019
314-06153/12

Proponent: Esperanza García González, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55277 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-06153/12 us infor-
mo que no sabem a quins disturbis us referiu.

Barcelona, 8 de gener de 2020
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’adults 
detinguts pels disturbis posteriors al 14 d’octubre de 2019 que han 
estat classificats en règim penitenciari de primer grau
314-06154/12

Proponent: Esperanza García González, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55278 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-06154/12 us infor-
mo us informo que no sabem a quins disturbis us referiu.

Barcelona, 8 de gener de 2020
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’adults 
detinguts pels disturbis posteriors al 14 d’octubre de 2019 que han 
estat classificats en règim penitenciari de segon grau
314-06155/12

Proponent: Esperanza García González, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55279 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-06155/12 us infor-
mo us informo que no sabem a quins disturbis us referiu.

Barcelona, 8 de gener de 2020
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’adults 
detinguts pels disturbis posteriors al 14 d’octubre de 2019 que no han 
estat classificats en cap règim penitenciari
314-06156/12

Proponent: Esperanza García González, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55280 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-06156/12 us infor-
mo us informo que no sabem a quins disturbis us referiu.

Barcelona, 8 de gener de 2020
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’adults 
detinguts pels disturbis posteriors al 14 d’octubre de 2019 que estan 
en presó provisional
314-06158/12

Proponent: Esperanza García González, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55281 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-06158/12 us infor-
mo us informo que no sabem a quins disturbis us referiu.

Barcelona, 8 de gener de 2020
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’adults 
detinguts pels disturbis posteriors al 14 d’octubre de 2019 que estan 
al mòdul d’ingrés
314-06159/12

Proponent: Esperanza García González, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55282 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-06159/12 us infor-
mo us informo que no sabem a quins disturbis us referiu.

Barcelona, 8 de gener de 2020
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’interns 
del Centre Penitenciari de Lledoners que han passat al tercer grau en 
el període 2015-2019
314-06168/12

Proponent: Esperanza García González, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55867 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de  tramitació 
314-06168/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-06169/12 a 314-
06171/12.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix as-
sumpte, s’ha considerat convenient respondre-les de manera conjunta per proporcio-
nar una major cohesió a la informació i facilitar-ne la comprensió.
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Us informo que les xifres corresponents al nombre d’interns que han ascendit al 
tercer grau al Centre penitenciari (CP) Lledoners, al CP Puig de les Basses, al CP 
Ponent i al CP Mas d’Enric, entre el 2015 i el 2019, són les següents: 

2015 2016 2017 2018
Fins 

28/11/2019

CP Lledoners 125 136 123 159 133
CP Puig de les Basses 64 95 83 123 107
CP Ponent 118 111 119 74 53
CP Mas d’Enric 4 36 68 106 103

Barcelona, 14 de gener de 2020
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’interns 
del Centre Penitenciari del Puig de les Basses que han passat al 
tercer grau en el període 2015-2019
314-06169/12

Proponent: Esperanza García González, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55867 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06168/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’interns 
del Centre Penitenciari de Ponent que han passat al tercer grau en el 
període 2015-2019
314-06170/12

Proponent: Esperanza García González, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55867 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06168/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’interns 
del Centre Penitenciari de Mas d’Enric que han passat al tercer grau 
en el període 2015-2019
314-06171/12

Proponent: Esperanza García González, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55867 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06168/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració del 
Departament d’Empresa i Coneixement en la realització de l’enquesta 
feta a l’Institut El Morell, de Tarragona
314-06195/12

Proponent: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55255 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-06195/12, us in-
formo del següent:

Un cop fetes totes les comprovacions, des de la Secretaria d’Universitats i Recer-
ca no s’ha fet cap tipus de despesa relativa a aquesta enquesta.

El Departament d’Empresa i Coneixement no té constància de la realització 
d’aquesta enquesta duta a terme a l’Institut de Secundària El Morell de Tarragona.

Barcelona, 13 de gener de 2020
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
campanyes institucionals fetes el 2018 en català, en aranès i en 
castellà
314-06270/12

Proponent: Mercè Escofet Sala, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55260 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-06270/12 us in-
formo del següent:

Segons les dades que consten a la Memòria de la Comissió Assessora sobre la 
Publicitat Institucional de l’any 2018 es van realitzar diverses campanyes publici-
tàries.

El nombre total de campanyes publicitàries realitzades durant l’any 2018 va ser 
de 20, de les quals 12 es consideren campanyes majors, i 8 es consideren campanyes 
menors.

Durant l’any 2018 s’han realitzat 20 campanyes publicitàries en català.
Pel que fa a les campanyes publicitàries realitzades en castellà, s’han publicitat 

els següents redaccionals:
– Al diari La Vanguardia s’han publicat 51 redaccionals en paper i 3 redaccio-

nals online
– Al diari El Nacional s’han publicat 45 redaccionals online.
I pel que fa a les campanyes publicitàries realitzades en aranès, aquestes s’han 

iniciat a principis de l’any 2019.

Barcelona, 9 de gener de 2020
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda
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1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

1.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre les opinions de Pilar 
Rahola en el programa de TV3 Tot es mou amb relació a l’acord fiscal 
del Govern amb Catalunya en Comú Podem
316-00053/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 55530 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlament de Catalunya
Per donar compliment al que disposa l’article 196.1 i 7 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya sobre preguntes a respondre per escrit, i d’acord amb el que pre-
veuen els articles 163, 165 i 166 del Reglament del Parlament de Catalunya, donem 
complida resposta a la pregunta plantejada pel grup parlamentari de CatECP, amb 
número de tramitació 316-00053/12, en relació a opinions expressades per la senyo-
ra Pilar Rahola en el programa Tot es Mou.

Resposta
El programa Tot es Mou incorpora una secció anomenada «La tribuna». Aquesta 

secció es basa en les opinions d’experts en diferents àmbits. En aquesta secció, els 
responsables de continguts de la CCMA cerquen l’opinió i els comentaris d’experts 
per analitzar, aprofundir i aclarir algun fet de l’actualitat. Aquestes persones són 
 expertes d’acord amb la seva trajectòria professional, coneixements i especialització, 
així com per les seves aptituds comunicatives, i expressen la seva opinió respecte 
l’actualitat política i social, i en tant que es tracta de la seva opinió personal, no re-
presentant la línia editorial del programa.

Els mitjans de la CCMA vetllen en tot moment perquè aquests experts treballin 
amb responsabilitat, independència i llibertat de creació, amb els límits legals cor-
responents.

Pel que fa al contingut concret de la secció a què es refereix l’Il·lustre diputada, 
es va emetre en directe a les 20.00 hores del dia en què el programa Tot es mou va 
dedicar bona part del seu contingut al preacord sobre els pressupostos de la Gene-
ralitat de Catalunya per la 2020. Precisar que amb anterioritat es va produir una 
intervenció, prèvia i en directe al voltant de les 18 hores, del secretari general del 
Departament de Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, i també d’una connexió 
telefònica, prèvia també a la secció, de la presidenta del grup parlamentari de Cat-
ECP al Parlament de Catalunya.

A l’endemà, el programa, vistos els comentaris i reaccions generats per la secció 
del dia anterior, va donar l’oportunitat a l’expert de rectificar, modificar o reiterar el 
posicionament expressat, ratificant-se en l’opinió que havia expressat.

El programa Tot es mou, la mateixa setmana, va contrastar aquestes opinions ge-
nerant un tema propi econòmic sobre la proposta de la reforma fiscal prevista en el 
preacord sobre els nous pressupostos catalans. Es van donar les dades i es va fer una 
entrevista amb l’economista i portaveu de la plataforma Fiscalitat Justa, i a l’espai de 
la tertúlia, a més, s’hi va sumar l’exdiputada Mireia Boya que havia encetat el debat 
a les xarxes socials. També ens va parlar de la distribució de les rendes a Catalunya 
i a l’Estat, nivell d’ingressos, repartiment i deute.

Els comentaris o crítiques expressades per la senyora Rahola, però també de to-
tes les persones i experts que participen als mitjans de la CCMA, sempre, però par-
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ticularment en el contingut que interessa a l’Il·lustre diputada en relació al preacord 
sobre els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per la 2020, han de ser, i són, 
raonats i fonamentats, sense desqualificacions gratuïtes ni submissions a interessos 
comercials o econòmics. I així ha passat a la secció del programa Tot es mou.

Així mateix, existeixen experts que intervenen amb més o menys habitualitat als 
nostres mitjans, i que tenen, al marge de la CCMA, una clara i notòria projecció pú-
blica vinculada a tendències o posicionaments polítics. En aquests casos, l’omissió 
de la referència a aquestes circumstàncies personals, quan d’altra banda són de clar 
coneixement i de notòria projecció pública, no vulnera ni la deontologia professio-
nal, ni els principis del Llibre d’Estil de la CCMA.

Les retribucions dels experts que participen als programes dels mitjans de la 
CCMA són públics i es troben disponibles al portal de la transparència de la CCMA.

Sant Joan Despí, 14 de gener de 2020
Núria Llorach i Boladeras, vicepresidenta Corporació Catalana de Mitjans Audio- 

visuals

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre el minutatge dels programes dedicats a la manca de recursos 
de la xarxa d’atenció a les víctimes de violència masclista durant els 
darrers sis mesos
325-00064/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 55531 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlament de Catalunya
Per donar compliment al que disposa l’article 196.1 i 7 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya sobre preguntes a respondre per escrit, i d’acord amb el que pre-
veuen els articles 163, 165 i 166 del Reglament del Parlament de Catalunya, donem 
complida resposta a la pregunta plantejada pel grup parlamentari del PSC-Units, 
amb número de tramitació 325-00064/12, en relació als programes i minutatge exac-
te d’espais dedicats a la manca de recursos de la xarxa d’atenció catalana de víctimes 
de violència masclista als mitjans de la Corporació durant els darrers sis mesos.

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

procés de dades, ni dels mitjans tècnics, que permetin sistematitzar la informació 
en el sentit que demana el grup parlamentari.

La recerca, en tots els continguts audiovisuals dels mitjans de la CCMA (televi-
sió, ràdio i mitjans digitals), de continguts vinculats amb una qüestió tan específica 
i concreta com la manca de recursos de la xarxa d’atenció catalana de víctimes de 
violència masclista durant els darrers sis mesos, representa una tasca d’enorme com-
plexitat, juntament amb un exercici d’anàlisi i interpretació.

En aquest sentit, es tracta d’una informació que no està sistematitzada de la ma-
nera que interessa al grup parlamentari, ni els continguts de la CCMA estan digita-
litzats ni indexats per aquesta temàtica tant específica. S’ha d’afegir que la demanda 
subsegüent d’especificar el minutatge exacte d’aquests continguts afegeix major com-
plexitat a la demanda.

Per tot l’exposat, la informació què demana la diputada Silva, amb el detall de 
«la manca de recursos de la xarxa d’atenció catalana de víctimes de violència mas-
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clista», i la seva obtenció, representa una tasca complexa d’elaboració. En aquest 
sentit caldria extreure una informació de tots els repositoris, o fins i tot de continguts 
emesos en directe, de manera manual, visualitzant i escoltant tots els continguts au-
diovisuals de la CCMA, de tots els seus mitjans (televisió, ràdio i mitjans digitals) 
durant un període de sis mesos, destinant-hi de manera exclusiva tres treballadors/
es de la CCMA (una per als continguts de televisió, una altra per als continguts de 
ràdio i una tercera per als continguts digitals).

I no només seria imprescindible aquesta extracció manual de la informació de 
la informació de sis mesos, sinó que també la informació a extreure no és simple i 
directa, sinó que requereix d’una important activitat d’anàlisi i interpretació del sen-
tit de les expressions, manifestacions i continguts generals per poder relacionar-los 
amb el sentit concret de la manca de recursos de la xarxa d’atenció catalana de víc-
times de violència masclista.

Atès que per a obtenir la informació pública que interessa al grup parlamentari, 
la CCMA ha de dur a terme una tasca complexa d’elaboració, que requereix a més 
d’una complexa activitat d’anàlisi i d’interpretació, destinant-hi de manera exclusi-
va tres treballadors/es de la CCMA, no es pot atendre la petició plantejada pel grup 
parlamentari en els termes i amb la precisió, concisió i interpretació dels continguts 
audiovisuals que requeriria.

Sant Joan Despí, 14 de gener de 2020
Núria Llorach i Boladeras, vicepresidenta Corporació Catalana de Mitjans Audio- 

visuals

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre el temps que ha dedicat el programa Preguntes freqüents a 
informar sobre l’emergència social
325-00065/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 55250 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlament de Catalunya
Per donar compliment al que disposa l’article 196.1 i 7 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya sobre preguntes a respondre per escrit, i d’acord amb el que pre-
veuen els articles 163, 165 i 166 del Reglament del Parlament de Catalunya, donem 
complida resposta a la pregunta plantejada pel grup parlamentari del PSC-Units, 
amb número de tramitació de en relació al temps exacte dedicat al programa FAQS 
a informar sobre l’emergència social.

Resposta
Els continguts informatius i/o d’informació en general de tots els mitjans de la 

CCMA es seleccionen i es treballen per part dels treballadors i treballadores de la cor-
poració tenint en compte els criteris d’actualitat, globalitat, proximitat, incidència so-
cial, valor documental i servei públic. Aquests són els valors que marquen les decisions 
professionals a la CCMA.

En relació a la temàtica a què es refereix la pregunta de l’Il·lustre. Sra diputada, 
l’emergència social a Catalunya és un dels continguts informatius o d’informació en 
general que més abastament estan tractant els nostres mitjans atès el seu evident in-
terès informatiu i incidència social i la nostra missió de servei públic. En aquest sen-
tit, la valoració d’aquesta incidència social té relació amb les conseqüències, efectes 

Fascicle segon
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i repercussions que un determinat fet, opinió o decisió poden tenir en la societat. 
L’emergència social és clar doncs que ha estat i és objecte d’atenció, tractament i in-
formació per part dels nostres mitjans.

El programa FAQS és un programa de debat polític, però que incorpora, des dels 
seus orígens, una sensibilitat i atenció especial pels temes socials. Entre ells, i com 
no pot ser d’una altra manera, de moltes qüestions que directa o indirectament es-
tan vinculades amb el concepte o tipologia de l’emergència social a què es refereix 
l’Il·lustre diputada.

Aquesta conceptualització massa genèrica de la demanda feta, comporta que 
s’hagi de visualitzar i identificar aquells continguts audiovisuals del programa FAQS 
que tenen aquesta vinculació directa o indirecta amb l’emergència social com, entre 
d’altres, els preus dels habitatges, els lloguers, els desnonaments, la precarietat labo-
ral, les pensions, la presència de menors sense arrelament familiar, l’emergència cli-
màtica, la Catalunya buidada, la violència masclista, l’assetjament escolar, els casos 
de pederàstia, la situació dels refugiats i de la immigració en general, etc. La concre-
ció exacta del temps exacte, en els termes que planteja l’Il·lustre sra diputada, atesa la 
dispersió temàtica i l’àmplia conceptualització inherent a l’emergència social, esdevé 
una tasca d’enorme complexitat juntament amb un exercici d’anàlisi i interpretació.

No obstant, i sense ser exhaustius, doncs encara podríem trobar d’altres contin-
guts del programa indirectament relacionats amb la temàtica objecte de la pregunta, 
el programa ha destinat molt d’espai a les següents temàtiques: 

– El preu de l’habitatge, els lloguers i els desnonaments amb la presència i parti-
cipació, entre d’altres, de representants dels moviments activistes, d’afectats directes 
per la situació, del sindicat de llogaters, de professionals del cinema, de representants 
de la PADH, d’experts de l’àmbit de la sociologia i de representant polítics amb càr-
recs electes.

– La precarietat laboral amb la presència i participació, entre d’altres, de repre-
sentants dels sindicats més representatius i d’afectats directes per la situació.

– La viabilitat de les pensions amb la presència i participació, entre d’altres, de 
representants de la Marea Pensionista i d’experts professionals en la matèria.

– La presència de menors sense arrelament familiar amb la presència i participa-
ció, entre d’altres, de representants d’entitats que ho treballen.

– L’emergència climàtica amb la presència i participació, entre d’altres, de re-
presentants d’entitats que hi treballen, d’experts professionals en l’àmbit científic  
i periodístic.

– La Catalunya buidada amb la presència i participació, entre d’altres, de repre-
sentants de la pagesia i d’afectats pels focs del 2019 de Terres de l’Ebre.

– La violència masclista amb la presència i participació, entre d’altres, de repre-
sentants d’experts professionals de la judicatura, advocacia, psicologia, antropolo-
gia, filosofia i periodisme, juntament amb persones que han estat i són víctimes de 
la violència masclista i representants d’entitats i institucions que hi treballen.

– L’assetjament escolar amb la presència i participació, entre d’altres, de repre-
sentants de les entitats que hi treballen i de persones que han estat víctimes de l’as-
setjament escolar.

– Els casos de pederàstia, amb la presència i participació, entre d’altres, de per-
sones que han estat víctimes, representants del moviment activista i expert profes-
sionals.

– La situació dels refugiats i de la immigració en general amb la presència i par-
ticipació, entre d’altres, de representants d’entitats i institucions que hi treballen, 
juntament amb persones que han patit aquesta situació i professionals experts en la 
matèria.

Sant Joan Despí, 10 de gener del 2020
Núria Llorach i Boladeras, vicepresidenta Corporació Catalana de Mitjans Audio- 

visuals
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre el temps que ha dedicat el programa Tot es mou a informar 
sobre l’emergència social
325-00066/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 55532 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlament de Catalunya
Per donar compliment al que disposa l’article 196.1 i 7 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya sobre preguntes a respondre per escrit, i d’acord amb el que pre-
veuen els articles 163, 165 i 166 del Reglament del Parlament de Catalunya, donem 
complida resposta a la pregunta plantejada pel grup parlamentari del PSC-Units, 
amb número de tramitació de 325-00066/12, en relació al temps exacte dedicat al 
programa Tot es Mou a informar sobre l’emergència social.

Resposta
Els continguts informatius i/o d’informació en general de tots els mitjans de la 

CCMA es seleccionen i es treballen per part dels treballadors i treballadores de la cor-
poració tenint en compte els criteris d’actualitat, globalitat, proximitat, incidència so-
cial, valor documental i servei públic. Aquests són els valors que marquen les decisions 
professionals a la CCMA.

En relació a la temàtica a què es refereix la pregunta de l’Il·lustre. Sra. diputada, 
l’emergència social a Catalunya és un dels continguts informatius o d’informació en 
general que més abastament estan tractant els nostres mitjans atès el seu evident in-
terès informatiu i incidència social i la nostra missió de servei públic. En aquest sen-
tit, la valoració d’aquesta incidència social té relació amb les conseqüències, efectes 
i repercussions que un determinat fet, opinió o decisió poden tenir en la societat. 
L’emergència social és clar doncs que ha estat i és objecte d’atenció, tractament i in-
formació per part dels nostres mitjans.

El programa Tot es Mou inclou habitualment als seus continguts entre 1 i 2 te-
mes de caire social. El programa aborda denúncies que els espectadors fan arribar 
de problemes que els afecten directament i, a més, es posa l’atenció també en temes 
d’actualitat que giren entorn una problemàtica social. I es fa o bé amb debats amb 
experts i afectats al plató com també amb connexions en directe o reportatges.

Des del més de setembre s’ha abordat en més d’una ocasió l’emergència so-
cial a Catalunya, amb temes vinculats amb la situació de la sanitat catalana, la 
pobresa infantil i de la població en general, els problemes amb la dependència i 
la manca d’accés a l’habitatge dels sectors més vulnerables. Però no només això, 
també s’ha posat l’atenció en la situació de la immigració a Catalunya, l’abordatge 
sobre la violència de gènere i la crisi climàtica.

Com queda palesat, doncs, moltes qüestions que directa o indirectament estan 
vinculades amb el concepte o tipologia de l’emergència social a què es refereix l’Il-
lustre diputada.

Aquesta conceptualització massa genèrica de la demanda feta comporta que 
s’hagi de visualitzar i identificar aquells continguts audiovisuals del programa Tot 
es Mou que tenen aquesta vinculació directa o indirecta amb l’emergència social. La 
concreció exacta del temps exacte, en els termes que planteja l’Il·lustre Sra. diputa-
da, atesa la dispersió temàtica i l’àmplia conceptualització inherent a l’emergència 
social, esdevé una tasca d’enorme complexitat juntament amb un exercici d’anàlisi 
i interpretació.
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No obstant, i sense ser exhaustius, doncs encara podríem trobar d’altres contin-
guts del programa indirectament relacionats amb la temàtica objecte de la pregunta, 
el programa ha destinat molt d’espai a les següents temàtiques: 

– Durant el mes de setembre, hem donat cobertura i tractament a qüestions di-
verses com: 

• succés sobre apunyalament port olímpic i posterior manifestació al barri de 
Barcelona Nou Barris, inclòs un debat a la taula.

• novetats del curs escolar: educació sexual i prevenció d’agressions.
• vacunacions a Catalunya, recursos a la Sanitat Pública Catalana. Entrevista 

amb la subdirectora general de Promoció de Salut de la Generalitat.
• entrevista i demostració a plató sobre autodefensa feminista.
• proposta per a una reducció de les emissions a Barcelona, inclou una entrevista 

Associació contra restricció de circulació a Barcelona.
• el reciclatge i la conscienciació social, inclou una connexió: Autòpsia d’un con-

tenidor (què llencem? Calen tots els envasos?) Col·lectiu ReZero.
• Àfrica, viatge amb l’ONG Cirurgia per la Vida a Mali i un equip de Metges de 

Sant Joan de Déu i l’Hospital La Paz de Madrid.
• Necessitats de medecina infantil a l’Àfrica (operacions nens amb cardiopaties 

congènites) i després a Senegal, històries migrants i reportatge i connexió amb Open 
Arms i el programa Origen a Senegal.

• Abordatge del perquè de l’arribada de la immigració a Catalunya i com es pot 
abordar en origen.

• denuncia ecologista sobre vessaments a riera de Gavà Mar, inclou un reportatge 
més una entrevista a plató.

• Trastorns de l’alimentació. Com fer pedagogia juvenil contra l’anorèxia i la bu-
límia amb testimonis d’infants de de 9 anys que fan dieta.

• Debat per fer front a la crisi climàtica amb consells d’experts científics.
• Seguiment en directe de les manifestacions de la vaga mundial del clima.
– Durant el mes d’octubre hem donat cobertura i tractament a qüestions diverses 

com: 
• L’alcoholisme a Catalunya, inclou una entrevista amb una doctora especialista 

en salut pública.
• El malbaratament dels aliments, inclou un debat a la taula.
• El cohabitatge (què es i diverses formules que existeixen) Reportatges i convi-

dats a plató.
• Els desnonaments i sortides per a les famílies en situació d’emergència habi-

tacional al Raval. Connexions en directe amb entrevistes Sindicat Habitatges del 
Raval.

• La situació dels narcopisos a Barcelona. Reportatge i entrevista a plató amb 
col·lectiu Acció Raval.

• Connexió en directe amb la festa benèfica del Pare Manel.
– Durant el mes de novembre hem donat cobertura i tractament a qüestions di-

verses com: 
• La campanya Gran Recapte (Magatzem Santa Perpètua Mogoda).
• Problemes de salut per culpa de l’amiant. Recorregut jurídic i exemples amb re-

portatge i entrevista sobre escoles a Barcelona que tenen a prop edificis amb amiant.
• Els menors estrangers no acompanyats i estudiants que aprenen espanyola 

 Kolda (Senegal).
• Emergència habitacional i indigència a Barcelona.. Entrevista a plató amb Fun-

dació arrels i una persona que havia viscut al carrer.
• Campanya «Riumuntada» a l’Espluga de Francolí després dels aiguats.
• Dia internacional contra la violència de gènere. Manifestacions a tot l’Estat 

contra les violències masclistes. Connexió en directe i entrevista responsable centre 
CEJAS feministes.
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• No compliment dels drets dels infants al primer món. Debat amb l’autor de 
Papers Mullats del «Sense ficció» i dos dels testimonis (un jove anti-desnonaments  
i una jove voluntària).

• Projecte Invulnerables que té per objectiu la lluita contra la pobresa.
• El tractament per al VIH amb el cap de la Unitat de VIH-SIDA de l’Hospital 

Clínic de Barcelona, i el director del centre PREP de Barcelona.
• La lluita econòmica i els efectes socials per la explotació del liti, com a element 

d’explotació social.
– Durant el mes de desembre hem donat cobertura i tractament a qüestions di-

verses com: 
• Entrevista a representants del moviment «Chile desperto». Violència masclista.
• Racisme a Catalunya a les portes de les discoteques. Reportatge i entrevista a 

plató amb dos joves que han patit discriminació racial a discoteques que no els han 
deixat entrar.

• Entrevista amb la presidenta d’Unicef Catalunya sobre els drets dels infants.
• Lluita contra l’emergència climàtica. El CO2 a la biosfera.
• La síndrome d’Asperger. Entrevista amb la presidenta d’Asperger Catalunya.
• Robatoris i inseguretat ciutadana. Augment de robatoris a cases a Sant Esteve 

Sesrovires.
• Conflicte veïns per final obres Sagrada Família.
• Entrevista amb el conseller Damià Calvet sobre el COP25 i el nou impost al 

CO2.
• L’addicció al joc. Reportatge amb dos persones que lluiten per superar la ludo-

patia i entrevista a una doctora especialista en addicció al joc.
• Propostes per ajudar als malalts d’Alzheimer. Veterans del Barça fan tallers per 

avis amb Alzheimer. Reportatge més entrevista a una neuropsicòloga de la Fundació 
Pasqual Maragall.

• Taula d’emergència social contra les violacions grupals. Entrevista presidenta 
Institut Català de les Dones.

• Reportatge sobre comerços tradicionals que s’han adaptat per sobreviure. In-
clou un debat sobre el comerç de proximitat i e-comerç.

Sant Joan Despí, 14 de gener del 2020
Núria Llorach i Boladeras, vicepresidenta Corporació Catalana de Mitjans Audio- 

visuals

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre el nombre d’entrevistes que el programa Els matins ha dedicat 
a l’emergència social
325-00067/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 55533 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlament de Catalunya
Per donar compliment al que disposa l’article 196.1 i 7 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya sobre preguntes a respondre per escrit, i d’acord amb el que pre-
veuen els articles 163, 165 i 166 del Reglament del Parlament de Catalunya, donem 
complida resposta a la pregunta plantejada pel grup parlamentari del PSC-Units, 
amb número de tramitació de 325-00067/12, en relació al nombre d’entrevistes de-
dicades a tractar l’emergència social en profunditat al programa Els Matins.
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Resposta
Els continguts informatius i/o d’informació en general de tots els mitjans de la 

CCMA es seleccionen i es treballen per part dels treballadors i treballadores de la cor-
poració tenint en compte els criteris d’actualitat, globalitat, proximitat, incidència so-
cial, valor documental i servei públic. Aquests són els valors que marquen les decisions 
professionals a la CCMA.

En relació a la temàtica a què es refereix la pregunta de l’Il·lustre. Sra diputada, 
l’emergència social a Catalunya és un dels continguts informatius o d’informació en 
general que més abastament estan tractant els nostres mitjans atès el seu evident in-
terès informatiu i incidència social i la nostra missió de servei públic. En aquest sen-
tit, la valoració d’aquesta incidència social té relació amb les conseqüències, efectes 
i repercussions que un determinat fet, opinió o decisió poden tenir en la societat. 
L’emergència social és clar doncs que ha estat i és objecte d’atenció, tractament i in-
formació per part dels nostres mitjans.

El programa Els Matins incorpora, des dels seus orígens, una sensibilitat i aten-
ció especial pels temes socials. Entre ells, i com no pot ser d’una altra manera, de 
moltes qüestions que directa o indirectament estan vinculades amb el concepte o 
tipologia de l’emergència social a què es refereix l’Il·lustre diputada. habitualment 
als seus continguts 

Durant els primers quatre mesos d’aquesta temporada 2019-2020, s’ha abordat 
en més d’una ocasió l’emergència social a Catalunya, amb temes vinculats amb la 
situació de la sanitat catalana, la pobresa infantil i de la població en general, els pro-
blemes amb la dependència i la manca d’accés a l’habitatge dels sectors més vulnera-
bles. Però no només això, també s’ha posat l’atenció en la situació de la immigració 
a Catalunya, l’abordatge sobre la violència de gènere i la crisi climàtica.

Com queda palesat, doncs, moltes qüestions que directa o indirectament estan 
vinculades amb el concepte o tipologia de l’emergència social a què es refereix l’Il-
lustre diputada.

No obstant, i sense ser exhaustius, doncs també hauríem de considerar les nom-
broses connexions de periodistes de la redacció que inclouen entrevistes en directe, 
tot i que no en profunditat, sobre la temàtica, el programa ha destinat molt d’espai a 
fer entrevistes en profunditat. Des de l’inici de la temporada, podem destacar: 

– 2019/09/03 Entrevista a l’alcalde de Terrassa, per parlar de la resposta que ha 
donat el seu ajuntament a Endesa, que els va donar un termini per pagar els impa-
gaments de les persones en situació de pobresa energètica.

– 2019/10/11 Entrevista a una veïna del Bloc Llavors i membre del Grup d’Habi-
tatge de Sants, per parlar de la lluita contra els desnonaments.

– Entrevista a un geògraf professor de la Universitat Rovira i Virgili, per parlar 
de la lluita contra els desnonaments.

– 2019/11/07 Entrevista a la presidenta del sindicat Las Kellys a Catalunya, per 
parlar de les reivindicacions del col·lectiu de cambreres de pis

– 2019/11/08 Entrevista al secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies, 
sobre la queixa del sindicat de les «kellys» que la Generalitat no vol aplicar un segell 
de qualitat de treball just.

– 2019/11/14 Entrevista a un jove marroquí que va creuar l’estret en pastera als 
17 anys, i que fa un any que és a Catalunya.

– Entrevista a la portaveu de l’Aliança contra la Pobresa Energètica.
– 2019/11/15 Entrevista a la portaveu del primer Congrés d’Habitatge de Cata-

lunya.
– 2019/11/21 Entrevista a un responsable de Polítiques d’Infància d’Unicef, sobre 

pobresa infantil a Catalunya.
– 2019/12/03 Entrevista conjunta a un investigador del Centre d’Estudis Demo-

gràfics; una representant del Fòrum d’Experts de l’Institut BBVA de Pensions; i una 
actriu per parlar de què passarà quan es jubili la generació del «baby boom».
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– 2019/12/11 Entrevista a la secretària d’Infància, després que les entitats d’aten-
ció als menors hagin denunciat que la Generalitat els deu diners i això posa en risc 
els serveis que fan.

– 2019/12/18 Entrevista a la presidenta de la Fundació Hàbitat3, per parlar del 
premi que ha rebut als World Habitat Awards per la millor iniciativa innovadora 
d’habitatge del món.

Sant Joan Despí, 14 de gener del 2020
Núria Llorach i Boladeras, vicepresidenta Corporació Catalana de Mitjans Audio- 

visuals
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3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la resposta 
donada davant l’explosió a les instal·lacions de l’empresa Industrias 
Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe) del 14 de gener de 2020
310-00280/12

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 56002 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 20.01.2020

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern en relació amb la resposta donada davant 

l’explosió produïda a les instal·lacions de l’empresa Iqoxe el dia 14 de gener de 2020?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures 
previstes en matèria de seguretat i salut laborals per al complex 
petroquímic de Tarragona
310-00281/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 56007 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 20.01.2020

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre les mesures que pensa emprendre el Departament de Treball, Afers So-

cials i Famílies en matèria de seguretat i salut laborals al Complex Petroquímic de 
Tarragona.

Palau del Parlament, 20 de gener de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les accions 
relatives a la crisi de preus de la fruita dolça
310-00282/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 56008 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 20.01.2020

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre les accions del Govern en relació a la crisi de preus de la fruita dolça.

Palau del Parlament, 20 de gener de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’orfandat 
en el marc dels serveis socials
310-00283/12

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 56013 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 20.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, presidente del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Sobre la orfandad en el marco de los servicios sociales.

Palacio del Parlamento, 20 de enero de 2020
Carlos Carrizosa Torres, presidente GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els fets que 
van tenir lloc al complex petroquímic de Tarragona
310-00284/12

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 56014 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 20.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, presidente del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Sobre los hechos ocurridos en el Complejo Químico de Tarragona.

Palacio del Parlamento, 20 de enero de 2020
Carlos Carrizosa Torres, presidente GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la posada 
en marxa de la variant ferroviària de Vandellòs
310-00285/12

ANUNCI: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 56018 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 20.01.2020

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Com valora el Govern la posada en marxa de la variant ferroviària de Vandellós?

Palau del Parlament, 20 de gener de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les accions 
per a combatre el decret digital del Govern espanyol
310-00286/12

ANUNCI: EDUARD PUJOL I BONELL, DEL GP JXCAT

Reg. 56021 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 20.01.2020

A la Mesa del Parlament
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern sobre les accions que desenvolupa el Go-

vern per combatre el decret digital del Govern espanyol?

Palau del Parlament, 20 de gener de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el balanç 
d’accidentalitat del 2019
310-00287/12

ANUNCI: EDUARD PUJOL I BONELL, DEL GP JXCAT

Reg. 56022 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 20.01.2020

A la Mesa del Parlament
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern sobre el balanç de sinistralitat del 2019?

Palau del Parlament, 20 de gener de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació i 
l’evolució del sector turístic
310-00288/12

ANUNCI: EDUARD PUJOL I BONELL, DEL GP JXCAT

Reg. 56023 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 20.01.2020

A la Mesa del Parlament
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern sobre la situació i evolució del sector tu-

rístic?

Palau del Parlament, 20 de gener de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
circumstàncies de l’accident a l’empresa Industrias Químicas 
de Óxido de Etileno (Iqoxe) de Tarragona i les actuacions del 
Departament d’Interior
310-00289/12

ANUNCI: CARLES RIERA ALBERT, DEL SP CUP-CC

Reg. 56059 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 20.01.2020

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

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 163 
i 164 del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per tal 
que els sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Sobre les circumstàncies que envolten l’accident de la indústria petroquímica 

Iqoxe a Tarragona i les actuacions de la Conselleria d’Interior.

Palau del Parlament, 20 de gener de 2020
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00165/12

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 55248 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 20.01.2020

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 



BOPC 517
24 de gener de 2020

3.25.05. Preguntes orals en el Ple 52

– Quina valoració fa el Molt Honorable President de la Generalitat de la situació 
política a Catalunya?

Palau del Parlament, 14 gener de 2020
Carlos Carrizosa Torres, president GP Cs

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00166/12

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 55666 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 20.01.2020

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

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

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

ció amb la situació política actual?

Palau del Parlament, 14 de gener de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
317-00167/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 56006 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 20.01.2020

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

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

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

polítics succeïts a Catalunya?

Palau del Parlament, 20 de gener de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00168/12

ANUNCI: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC

Reg. 56012 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 20.01.2020

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Què opina el Molt Honorable President de la Generalitat de l’actual situació 

política a Catalunya?

Palau del Parlament, 20 de gener de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00169/12

ANUNCI: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 56017 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 20.01.2020

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

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

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

política?

Palau del Parlament, 20 de gener de 2020
Jéssica Albiach Satorres, presidenta GP CatECP

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
317-00170/12

ANUNCI: EDUARD PUJOL I BONELL, DEL GP JXCAT

Reg. 56020 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 20.01.2020

A la Mesa del Parlament
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

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

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

Palau del Parlament, 20 de gener de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
responsable de l’aturada de servei del Centre d’Atenció i Gestió 
de Trucades d’Urgència 112 durant els atemptats de Barcelona i 
Cambrils del 17 d’agost de 2017
311-01426/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES DIPUTATS 

DEL GP CS

Reg. 54847 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 22.01.2020

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Matías Alonso Ruiz, diputat, Jean Castel Sucarrat, diputat, Carlos Sánchez Mar-

tín, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 163 del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per 
tal que els sigui resposta oralment davant la Comissió.

En relació als atemptats terroristes que van succeir a Barcelona i a Cambrils en 
data 17 d’agost de 2017,

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin responsable del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 de 

Catalunya dóna l’ordre per activar un contestador automàtic en ple atemptat?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2019
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputats,  

GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’abast 
territorial de l’aturada de servei del Centre d’Atenció i Gestió de 
Trucades d’Urgència 112 durant els atemptats de Barcelona i 
Cambrils del 17 d’agost de 2017
311-01427/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES DIPUTATS 

DEL GP CS

Reg. 54848 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 22.01.2020

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Matías Alonso Ruiz, diputat, Jean Castel Sucarrat, diputat, Carlos Sánchez Mar-

tín, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 163 del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per 
tal que els sigui resposta oralment davant la Comissió.

En relació als atemptats terroristes que van succeir a Barcelona i a Cambrils en 
data 17 d’agost de 2017,

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
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En relació amb l’ordre d’activar el contestador automàtic en ple atemptat,
– Aquesta ordre va ser conjunta tant per al Centre d’Atenció i Gestió de Truca-

des d’Urgència 112 de Barcelona com per al Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112 de Cambrils?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2019
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputats,  

GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
motius de l’aturada de servei del Centre d’Atenció i Gestió de 
Trucades d’Urgència 112 durant els atemptats de Barcelona i 
Cambrils del 17 d’agost de 2017
311-01428/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES DIPUTATS 

DEL GP CS

Reg. 54849 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 22.01.2020

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Matías Alonso Ruiz, diputat, Jean Castel Sucarrat, diputat, Carlos Sánchez Mar-

tín, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 163 del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per 
tal que els sigui resposta oralment davant la Comissió.

En relació als atemptats terroristes que van succeir a Barcelona i a Cambrils en 
data 17 d’agost de 2017,

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Per què va fallar el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Bar-

celona?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2019
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputats,  

GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
protocol seguit pel Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 
112 per a gestionar l’emergència dels atemptats de Barcelona i 
Cambrils del 17 d’agost de 2017
311-01429/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES DIPUTATS 

DEL GP CS

Reg. 54850 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 22.01.2020

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Matías Alonso Ruiz, diputat, Jean Castel Sucarrat, diputat, Carlos Sánchez Mar-

tín, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 163 del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per 
tal que els sigui resposta oralment davant la Comissió.

En relació als atemptats terroristes que van succeir a Barcelona i a Cambrils en 
data 17 d’agost de 2017,

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
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– Quin protocol va seguir el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 
112 per gestionar aquesta gran emergència?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2019
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputats,  

GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures adoptades per evitar futures aturades de servei del Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112
311-01430/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES DIPUTATS 

DEL GP CS

Reg. 54851 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 22.01.2020

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Matías Alonso Ruiz, diputat, Jean Castel Sucarrat, diputat, Carlos Sánchez Mar-

tín, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 163 del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per 
tal que els sigui resposta oralment davant la Comissió.

En relació als atemptats terroristes que van succeir a Barcelona i a Cambrils en 
data 17 d’agost de 2017,

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures s’han pres per evitar en un futur l’aturada del Centre d’Atenció 

i Gestió de Trucades d’Urgència 112?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2019
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputats,  

GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de responsables que es van incorporar al Centre d’Atenció 
i Gestió de Trucades d’Urgència 112 la tarda dels atemptats de 
Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
311-01431/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES DIPUTATS 

DEL GP CS

Reg. 54852 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 22.01.2020

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Matías Alonso Ruiz, diputat, Jean Castel Sucarrat, diputat, Carlos Sánchez Mar-

tín, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 163 del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per 
tal que els sigui resposta oralment davant la Comissió.

En relació als atemptats terroristes que van succeir a Barcelona i a Cambrils en 
data 17 d’agost de 2017,

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
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– Quants responsables del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 
Catalunya es van incorporar al seu lloc de treball la tarda de l’atemptat?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2019
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputats,  

GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
responsable de la sala de Barcelona del Centre d’Atenció i Gestió 
de Trucades d’Urgència 112 durant els atemptats de Barcelona i 
Cambrils del 17 d’agost de 2017
311-01432/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES DIPUTATS 

DEL GP CS

Reg. 54853 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 22.01.2020

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Matías Alonso Ruiz, diputat, Jean Castel Sucarrat, diputat, Carlos Sánchez Mar-

tín, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 163 del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per 
tal que els sigui resposta oralment davant la Comissió.

En relació als atemptats terroristes que van succeir a Barcelona i a Cambrils en 
data 17 d’agost de 2017,

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Qui comandava la sala del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 

112 Catalunya a Barcelona?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2019
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputats,  

GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
responsable màxim del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112 durant els atemptats de Barcelona i Cambrils del 
17 d’agost de 2017
311-01433/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES DIPUTATS 

DEL GP CS

Reg. 54854 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 22.01.2020

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Matías Alonso Ruiz, diputat, Jean Castel Sucarrat, diputat, Carlos Sánchez Mar-

tín, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 163 del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per 
tal que els sigui resposta oralment davant la Comissió.

En relació als atemptats terroristes que van succeir a Barcelona i a Cambrils en 
data 17 d’agost de 2017,

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
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– Qui era el màxim responsable del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Ur-
gència 112 durant l’atemptat?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2019
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputats,  

GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de trucades rebudes a Barcelona pel Centre d’Atenció 
i Gestió de Trucades d’Urgència 112 la tarda dels atemptats de 
Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
311-01434/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES DIPUTATS 

DEL GP CS

Reg. 54863 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 22.01.2020

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Matías Alonso Ruiz, diputat, Jean Castel Sucarrat, diputat, Carlos Sánchez Mar-

tín, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 163 del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per 
tal que els sigui resposta oralment davant la Comissió.

En relació als atemptats que van succeir a Barcelona i a Cambrils en data 17 
d’agost de 2017,

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quantes trucades van entrar en el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Ur-

gència 112 de Catalunya de Barcelona entre les 17h55 i les 18h25?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2019
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputats,  

GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
notificació d’informació amb relació a l’aturada de servei del Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 durant els atemptats 
de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
311-01435/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES DIPUTATS 

DEL GP CS

Reg. 54864 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 22.01.2020

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Matías Alonso Ruiz, diputat, Jean Castel Sucarrat, diputat, Carlos Sánchez Mar-

tín, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 163 del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per 
tal que els sigui resposta oralment davant la Comissió.

En relació als atemptats que van succeir a Barcelona i a Cambrils en data 17 
d’agost de 2017,

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– En quin moment va tenir coneixement el Departament d’Interior que el Centre 

d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 de Barcelona havia patit una aturada?
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– Quin motiu li van donar per explicar la inoperativitat del Centre d’Atenció i 
Gestió de Trucades d’Urgència 112 de Barcelona en ple atemptat?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2019
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputats,  

GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
motius de l’aturada de servei del Centre d’Atenció i Gestió de 
Trucades d’Urgència 112 durant els atemptats de Barcelona i 
Cambrils del 17 d’agost de 2017
311-01436/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES DIPUTATS 

DEL GP CS

Reg. 54865 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 22.01.2020

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Matías Alonso Ruiz, diputat, Jean Castel Sucarrat, diputat, Carlos Sánchez Mar-

tín, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 163 del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per 
tal que els sigui resposta oralment davant la Comissió.

En relació als atemptats que van succeir a Barcelona i a Cambrils en data 17 
d’agost de 2017,

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Saben exactament què va fallar per a deixar el Centre d’Atenció i Gestió de 

Trucades d’Urgència 112 de Catalunya sense accés per als ciutadans?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2019
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputats,  

GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
forma en què es va resoldre l’aturada de servei del Centre d’Atenció 
i Gestió de Trucades d’Urgència 112 durant els atemptats de 
Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
311-01437/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES DIPUTATS 

DEL GP CS

Reg. 54866 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 22.01.2020

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Matías Alonso Ruiz, diputat, Jean Castel Sucarrat, diputat, Carlos Sánchez Mar-

tín, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 163 del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per 
tal que els sigui resposta oralment davant la Comissió.

En relació als atemptats que van succeir a Barcelona i a Cambrils en data 17 
d’agost de 2017,

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
En relació amb l’aturada que va patir el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 

d’Urgència 112 de Catalunya,
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– Com és que la incidència es va resoldre sense la intervenció de cap tècnic in-
formàtic?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2019
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputats,  

GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’activació d’un contestador automàtic com a possible causa de 
l’aturada de servei del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112 durant els atemptats de Barcelona i Cambrils del 
17 d’agost de 2017
311-01438/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES DIPUTATS 

DEL GP CS

Reg. 54867 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 22.01.2020

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Matías Alonso Ruiz, diputat, Jean Castel Sucarrat, diputat, Carlos Sánchez Mar-

tín, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 163 del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per 
tal que els sigui resposta oralment davant la Comissió.

En relació als atemptats que van succeir a Barcelona i a Cambrils en data 17 
d’agost de 2017,

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
En relació amb l’aturada que va patir el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 

d’Urgència 112 de Catalunya,
– Va ser l’activació d’un contestador automàtic el que va bloquejar l’accés dels 

ciutadans al Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2019
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputats,  

GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
possible ús dissuasiu pel Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112 d’un contestador automàtic en situacions 
d’emergència general
311-01439/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES DIPUTATS 

DEL GP CS

Reg. 54868 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 22.01.2020

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Matías Alonso Ruiz, diputat, Jean Castel Sucarrat, diputat, Carlos Sánchez Mar-

tín, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 163 del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per 
tal que els sigui resposta oralment davant la Comissió.

En relació als atemptats que van succeir a Barcelona i a Cambrils en data 17 
d’agost de 2017,



BOPC 517
24 de gener de 2020

3.25.10. Preguntes orals en comissió 61 

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
En relació amb l’aturada que va patir el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 

d’Urgència 112 de Catalunya,
– És habitual en una situació d’emergència general activar un contestador auto-

màtic amb finalitat dissuasiva per limitar l’ús del servei Centre d’Atenció i Gestió 
de Trucades d’Urgència 112?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2019
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputats,  

GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
protocol que regula possibles aturades de servei del Centre d’Atenció 
i Gestió de Trucades d’Urgència 112
311-01440/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES DIPUTATS 

DEL GP CS

Reg. 54869 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 22.01.2020

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Matías Alonso Ruiz, diputat, Jean Castel Sucarrat, diputat, Carlos Sánchez Mar-

tín, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 163 del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per 
tal que els sigui resposta oralment davant la Comissió.

En relació als atemptats que van succeir a Barcelona i a Cambrils en data 17 
d’agost de 2017,

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
En relació amb l’aturada que va patir el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 

d’Urgència 112 de Catalunya,
– Quin protocol intern indica l’ús d’aquesta eina?
– Sota quines instruccions es pot fer ús d’aquesta eina?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2019
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputats,  

GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
responsable i l’abast territorial de l’aturada de servei del Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 durant els atemptats 
de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
311-01441/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES DIPUTATS 

DEL GP CS

Reg. 54870 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 22.01.2020

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Matías Alonso Ruiz, diputat, Jean Castel Sucarrat, diputat, Carlos Sánchez Mar-

tín, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 163 del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per 
tal que els sigui resposta oralment davant la Comissió.
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En relació als atemptats que van succeir a Barcelona i a Cambrils en data 17 
d’agost de 2017,

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
En relació amb l’aturada que va patir el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 

d’Urgència 112 de Catalunya,
– Qui dona l’ordre d’activar aquests sistemes dissuasius?
– L’ordre implicava el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 de 

Reus i el de Barcelona?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2019
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputats,  

GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’afectació a Reus de l’aturada de servei del Centre d’Atenció i Gestió 
de Trucades d’Urgència 112 durant els atemptats de Barcelona i 
Cambrils del 17 d’agost de 2017
311-01442/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES DIPUTATS 

DEL GP CS

Reg. 54871 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 22.01.2020

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Matías Alonso Ruiz, diputat, Jean Castel Sucarrat, diputat, Carlos Sánchez Mar-

tín, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 163 del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per 
tal que els sigui resposta oralment davant la Comissió.

En relació als atemptats que van succeir a Barcelona i a Cambrils en data 17 
d’agost de 2017,

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
En relació amb l’aturada que va patir el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 

d’Urgència 112 de Catalunya,
– Sap si al Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 de Reus es va 

activar algun contestador?
– Hi va haver alguna incidència tècnica?
– Les trucades van continuar entrant?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2019
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputats,  

GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
possibles trucades en espera en iniciar-se a Barcelona l’aturada 
de servei del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 
durant els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
311-01443/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES DIPUTATS 

DEL GP CS

Reg. 54872 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 22.01.2020

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Matías Alonso Ruiz, diputat, Jean Castel Sucarrat, diputat, Carlos Sánchez Mar-

tín, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 163 del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per 
tal que els sigui resposta oralment davant la Comissió.

En relació als atemptats que van succeir a Barcelona i a Cambrils en data 17 
d’agost de 2017,

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
En relació amb l’aturada que va patir el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 

d’Urgència 112 de Catalunya,
– Sap si hi havia cues i per tant trucades a l’espera en el moment que s’activa el 

contestador del centre de Barcelona?
– Posteriorment a l’activació del contestador, ¿tenen establert fer una prova de 

comprovació de la seva correcta instal·lació?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2019
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputats,  

GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
moment en què es va detectar l’aturada de servei del Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 durant els atemptats 
de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
311-01444/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES DIPUTATS 

DEL GP CS

Reg. 54873 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 22.01.2020

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Matías Alonso Ruiz, diputat, Jean Castel Sucarrat, diputat, Carlos Sánchez Mar-

tín, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 163 del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per 
tal que els sigui resposta oralment davant la Comissió.

En relació als atemptats que van succeir a Barcelona i a Cambrils en data 17 
d’agost de 2017,

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
En relació amb l’aturada que va patir el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 

d’Urgència 112 de Catalunya,
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– En quin moment s’adona el tècnic de sala que no entren trucades i que el Cen-
tre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 té un problema?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2019
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputats,  

GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si 
la presència d’un comandament superior hauria permès detectar 
més ràpidament l’aturada de servei del Centre d’Atenció i Gestió 
de Trucades d’Urgència 112 durant els atemptats de Barcelona i 
Cambrils del 17 d’agost de 2017
311-01445/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES DIPUTATS 

DEL GP CS

Reg. 54874 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 22.01.2020

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Matías Alonso Ruiz, diputat, Jean Castel Sucarrat, diputat, Carlos Sánchez Mar-

tín, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 163 del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per 
tal que els sigui resposta oralment davant la Comissió.

En relació als atemptats que van succeir a Barcelona i a Cambrils en data 17 
d’agost de 2017,

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
En relació amb l’aturada que va patir el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 

d’Urgència 112 de Catalunya,
– Creu que si el tècnic de sala hagués tingut la supervisió de un comandament 

superior, el bloqueig del centre s’hagués detectat abans i per tant, no hagués tingut 
conseqüències per a la població?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2019
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputats,  

GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
protocol d’actuació del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112 en cas de grans emergències com els atemptats de 
Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
311-01446/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES DIPUTATS 

DEL GP CS

Reg. 54887 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 22.01.2020

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Matías Alonso Ruiz, diputat, Jean Castel Sucarrat, diputat, Carlos Sánchez Mar-

tín, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 163 del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per 
tal que els sigui resposta oralment davant la Comissió.
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En relació als atemptats que van succeir a Barcelona i a Cambrils en data 17 
d’agost de 2017,

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Existeix un protocol d’operativa a seguir per el Centre d’Atenció i Gestió de 

Trucades d’Urgència 112 de Catalunya en cas de grans emergències?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2019
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputats,  

GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
instruccions que va seguir el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112 de Catalunya durant els atemptats de Barcelona i 
Cambrils del 17 d’agost de 2017
311-01447/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES DIPUTATS 

DEL GP CS

Reg. 54888 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 22.01.2020

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Matías Alonso Ruiz, diputat, Jean Castel Sucarrat, diputat, Carlos Sánchez Mar-

tín, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 163 del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per 
tal que els sigui resposta oralment davant la Comissió.

En relació als atemptats que van succeir a Barcelona i a Cambrils en data 17 
d’agost de 2017,

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– En quines instruccions es va basar el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 

d’Urgència 112 de Catalunya per actuar el dia dels atemptats?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2019
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputats,  

GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’actuació del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 
durant els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017 
i la data de nomenament de Joan Delort i Menal com a director 
d’aquest servei
311-01448/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES DIPUTATS 

DEL GP CS

Reg. 54897 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 22.01.2020

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Matías Alonso Ruiz, diputat, Jean Castel Sucarrat, diputat, Carlos Sánchez Mar-

tín, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 163 del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per 
tal que els sigui resposta oralment davant la Comissió.
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En relació als atemptats que van succeir a Barcelona i a Cambrils en data 17 
d’agost de 2017,

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Des de quina data és el màxim responsable del Servei d’Emergències 112 el  

Sr. Joan Delort i Menal?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2019
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputats,  

GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
procediment previst per a garantir la presència de responsables en 
el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 en cas de 
grans emergències com els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 
d’agost de 2017
311-01449/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES DIPUTATS 

DEL GP CS

Reg. 54898 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 22.01.2020

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Matías Alonso Ruiz, diputat, Jean Castel Sucarrat, diputat, Carlos Sánchez Mar-

tín, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 163 del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per 
tal que els sigui resposta oralment davant la Comissió.

En relació als atemptats que van succeir a Barcelona i a Cambrils en data 17 
d’agost de 2017,

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin procediment tenen previst per a la incorporació dels responsables del 

personal del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència per a grans emer-
gències?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2019
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputats,  

GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
presència de responsables en el Centre d’Atenció i Gestió de 
Trucades d’Urgència 112 durant els atemptats de Barcelona i 
Cambrils del 17 d’agost de 2017
311-01450/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES DIPUTATS 

DEL GP CS

Reg. 54899 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 22.01.2020

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Matías Alonso Ruiz, diputat, Jean Castel Sucarrat, diputat, Carlos Sánchez Mar-

tín, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 163 del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per 
tal que els sigui resposta oralment davant la Comissió.



BOPC 517
24 de gener de 2020

3.25.10. Preguntes orals en comissió 67 

En relació als atemptats que van succeir a Barcelona i a Cambrils el dia 17 
d’agost de 2017,

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Li consta al Govern que es presentés algun superior jeràrquic del Centre 

d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència per a coordinar la situació d’emergència 
a les sales 112?

– Quants responsables de l’empresa Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Ur-
gència es van incorporar als centres 112 de Barcelona i de Reus durant l’atemptat?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2019
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputats,  

GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’actuació del director del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112 durant els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 
d’agost de 2017
311-01451/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES DIPUTATS 

DEL GP CS

Reg. 54900 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 22.01.2020

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Matías Alonso Ruiz, diputat, Jean Castel Sucarrat, diputat, Carlos Sánchez Mar-

tín, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 163 del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per 
tal que els sigui resposta oralment davant la Comissió.

En relació als atemptats que van succeir a Barcelona i a Cambrils el dia 17 
d’agost de 2017,

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Considera el Govern que el Sr. Joan Delort i Menal estava en contacte directe i 

permanent amb els Tècnics de Sala del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Ur-
gència 112 de Barcelona i de Reus?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2019
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputats,  

GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre d’ordres directes donades pel director del Centre d’Atenció i 
Gestió de Trucades 112 durant els atemptats de Barcelona i Cambrils 
del 17 d’agost de 2017
311-01452/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES DIPUTATS 

DEL GP CS

Reg. 54901 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 22.01.2020

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Matías Alonso Ruiz, diputat, Jean Castel Sucarrat, diputat, Carlos Sánchez Mar-

tín, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’arti-
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cle 163 del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per 
tal que els sigui resposta oralment davant la Comissió.

En relació als atemptats que van succeir a Barcelona i a Cambrils el dia 17 
d’agost de 2017,

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Li consta al Govern quantes ordres directes va donar el Sr. Joan Delort i Menal 

com a màxim responsable del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 112?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2019
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputats,  

GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
necessitat de la presència dels responsables del Centre d’Atenció i 
Gestió de Trucades d’Urgència 112 en cas de grans emergències com 
els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
311-01453/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES DIPUTATS 

DEL GP CS

Reg. 54902 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 22.01.2020

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Matías Alonso Ruiz, diputat, Jean Castel Sucarrat, diputat, Carlos Sánchez Mar-

tín, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 163 del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per 
tal que els sigui resposta oralment davant la Comissió.

En relació als atemptats que van succeir a Barcelona i a Cambrils el dia 17 
d’agost de 2017,

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Considera el Govern que és pràctica habitual en una emergència general no 

comparèixer als centres de treball i fer seguiments telefònics?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2019
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputats,  

GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’actualització de funcions en els decrets reguladors de les 
delegacions del Govern a l’Argentina, Mèxic i Tunísia
311-01474/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 55812 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 21.01.2020

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
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El Govern ha refet els Decrets reguladors de les tres Delegacions del Govern de 
la Generalitat a Argentina, Mèxic i Tunísia actualitzant les seves funcions, les quals 
el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va suspendre cautelarment.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Què ha refet concretament i quines funcions ha actualitzat?

Palau del Parlament, 15 de gener de 2020
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’estat 
del procediment judicial relatiu a les delegacions del Govern a 
l’Argentina, Mèxic i Tunísia
311-01475/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 55813 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 21.01.2020

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

El Govern ha refet els Decrets reguladors de les tres delegacions del Govern de 
la Generalitat a Argentina, Mèxic i Tunísia actualitzant les seves funcions, les quals 
el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va suspendre cautelarment.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és l’estat actual d’aquest procediment judicial?

Palau del Parlament, 15 de gener de 2020
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
la representació de la Generalitat en la Conferència Sectorial 
d’Administració Pública del 2016 ençà
311-01476/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 55814 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 21.01.2020

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

En relación con la Conferència Sectorial d’Administració Pública que se ha cele-
brado desde el año 2016 hasta la fecha de respuesta de esta pregunta, 

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué persona o personas han acudido a las reuniones en representación de la 

Generalitat de Cataluña?
– ¿En qué fecha concreta se han reunido?
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– ¿Cuál ha sido la postura que se ha tomado en los asuntos que se han tratado?

Palacio del Parlamento, 10 de enero de 2020
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
representació de la Generalitat en la Conferència per a Afers 
Relacionats amb la Unió Europea del 2016 ençà
311-01477/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 55815 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 21.01.2020

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

En relación con la Conferència per Assumptes relacionats amb la Unió Europea 
que se ha celebrado desde el año 2016 hasta la fecha de respuesta de esta pregunta,

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué persona o personas han acudido a las reuniones en representación de la 

Generalitat de Cataluña?
– ¿En qué fecha concreta se han reunido?
– ¿Cuál ha sido la postura que se ha tomado en los asuntos que se han tratado?

Palacio del Parlamento, 10 de enero de 2020
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
la representació de la Generalitat en la Conferència Sectorial 
d’Agricultura i Desenvolupament Rural del 2016 ençà
311-01478/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 55816 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 21.01.2020

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

En relación con la Conferència Sectorial d’Agricultura i Desenvolupament Rural 
que se ha celebrado desde el año 2016 hasta la fecha de respuesta de esta pregunta, 

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué persona o personas han acudido a las reuniones en representación de la 

Generalitat de Cataluña?
– ¿En qué fecha concreta se han reunido?
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– ¿Cuál ha sido la postura que se ha tomado en los asuntos que se han tratado?

Palacio del Parlamento, 10 de enero de 2020
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
representació de la Generalitat en el Consell Consultiu de Política 
Agrícola per a Afers Comunitaris del 2016 ençà
311-01479/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 55817 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 21.01.2020

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

En relación con el Consell Consultiu de Política Agrícola per Assumptes Co-
munitaris que se ha celebrado desde el año 2016 hasta la fecha de respuesta de esta 
pregunta,

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué persona o personas han acudido a las reuniones en representación de la 

Generalitat de Cataluña?
– ¿En qué fecha concreta se han reunido?
– ¿Cuál ha sido la postura que se ha tomado en los asuntos que se han tratado?

Palacio del Parlamento, 10 de enero de 2020
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
representació de la Generalitat en el Consell Consultiu de Política 
Pesquera per a Afers Comunitaris del 2016 ençà
311-01480/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 55818 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 21.01.2020

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

En relación con el Consell Consultiu de Política Pesquera per a Assumptes Co-
munitaris que se ha celebrado desde el año 2016 hasta la fecha de respuesta de esta 
pregunta, 

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué persona o personas han acudido a las reuniones en representación de la 

Generalitat de Cataluña?
– ¿En qué fecha concreta se han reunido?
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– ¿Cuál ha sido la postura que se ha tomado en los asuntos que se han tratado?

Palacio del Parlamento, 10 de enero de 2020
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
representació de la Generalitat en el Consell Sectorial de Cultura 
del 2016 ençà
311-01481/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 55819 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 21.01.2020

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

En relación con el Consell Sectorial de Cultura que se ha celebrado desde el año 
2016 hasta la fecha de respuesta de esta pregunta, 

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué persona o personas han acudido a las reuniones en representación de la 

Generalitat de Cataluña?
– ¿En qué fecha concreta se han reunido?
– ¿Cuál ha sido la postura que se ha tomado en los asuntos que se han tratado?

Palacio del Parlamento, 10 de enero de 2020
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
representació de la Generalitat en el Consell de Política Fiscal i 
Financera de les Comunitats Autònomes del 2016 ençà
311-01482/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 55820 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 21.01.2020

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

En relación con el Consell de Política Fiscal i Financiera de les Comunitats Au-
tònomes que se ha celebrado desde el año 2016 hasta la fecha de respuesta de esta 
pregunta, 

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué persona o personas han acudido a las reuniones en representación de la 

Generalitat de Cataluña?
– ¿En qué fecha concreta se han reunido?
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– ¿Cuál ha sido la postura que se ha tomado en los asuntos que se han tratado?

Palacio del Parlamento, 10 de enero de 2020
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
la representació de la Generalitat en la Conferència Sectorial 
d’Educació del 2016 ençà
311-01483/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 55821 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 21.01.2020

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

En relación con la Conferència Sectorial d’Educació que se ha celebrado desde 
el año 2016 hasta la fecha de respuesta de esta pregunta, 

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué persona o personas han acudido a las reuniones en representación de la 

Generalitat de Cataluña?
– ¿En qué fecha concreta se han reunido?
– ¿Cuál ha sido la postura que se ha tomado en los asuntos que se han tratado?

Palacio del Parlamento, 10 de enero de 2020
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
representació de la Generalitat en la Conferència General de Política 
Universitària del 2016 ençà
311-01484/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 55822 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 21.01.2020

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

En relación con la Conferència General de Política Universitària que se ha cele-
brado desde el año 2016 hasta la fecha de respuesta de esta pregunta, 

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué persona o personas han acudido a las reuniones en representación de la 

Generalitat de Cataluña?
– ¿En qué fecha concreta se han reunido?
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– ¿Cuál ha sido la postura que se ha tomado en los asuntos que se han tratado?

Palacio del Parlamento, 10 de enero de 2020
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
representació de la Generalitat en la Conferència Sectorial de 
Telecomunicacions i Societat de la Informació del 2016 ençà
311-01485/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 55823 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 21.01.2020

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

En relación con la Conferència Sectorial de Telecomunicacions i Societat de la 
Informació que se ha celebrado desde el año 2016 hasta la fecha de respuesta de esta 
pregunta, 

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué persona o personas han acudido a las reuniones en representación de la 

Generalitat de Cataluña?
– ¿En qué fecha concreta se han reunido?
– ¿Cuál ha sido la postura que se ha tomado en los asuntos que se han tratado?

Palacio del Parlamento, 10 de enero de 2020
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
representació de la Generalitat en la Conferència Sectorial de Medi 
Ambient del 2016 ençà
311-01486/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 55824 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 21.01.2020

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

En relación con la Conferència Sectorial de Medi Ambient que se ha celebrado 
desde el año 2016 hasta la fecha de respuesta de esta pregunta, 

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué persona o personas han acudido a las reuniones en representación de la 

Generalitat de Cataluña?
– ¿En qué fecha concreta se han reunido?
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– ¿Cuál ha sido la postura que se ha tomado en los asuntos que se han tratado?

Palacio del Parlamento, 10 de enero de 2020
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
representació de la Generalitat en el Consell Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salut del 2016 ençà
311-01487/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 55825 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 21.01.2020

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

En relación con el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut que se 
ha celebrado desde el año 2016 hasta la fecha de respuesta de esta pregunta, 

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué persona o personas han acudido a las reuniones en representación de la 

Generalitat de Cataluña?
– ¿En qué fecha concreta se han reunido?
– ¿Cuál ha sido la postura que se ha tomado en los asuntos que se han tratado?

Palacio del Parlamento, 10 de enero de 2020
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
representació de la Generalitat en la Conferència Sectorial d’Igualtat 
del 2016 ençà
311-01488/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 55826 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 21.01.2020

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

En relación con la Conferència Sectorial d’Igualtat que se ha celebrado desde el 
año 2016 hasta la fecha de respuesta de esta pregunta, 

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué persona o personas han acudido a las reuniones en representación de la 

Generalitat de Cataluña?
– ¿En qué fecha concreta se han reunido?
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– ¿Cuál ha sido la postura que se ha tomado en los asuntos que se han tratado?

Palacio del Parlamento, 10 de enero de 2020
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
la representació de la Generalitat en la Conferència Sectorial 
d’Immigració del 2016 ençà
311-01489/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 55827 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 21.01.2020

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

En relación con la Conferència Sectorial d’Inmigració que se ha celebrado desde 
el año 2016 hasta la fecha de respuesta de esta pregunta, 

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué persona o personas han acudido a las reuniones en representación de la 

Generalitat de Cataluña?
– ¿En qué fecha concreta se han reunido?
– ¿Cuál ha sido la postura que se ha tomado en los asuntos que se han tratado?

Palacio del Parlamento, 10 de enero de 2020
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
representació de la Generalitat en la Conferència Interterritorial 
de Cooperació per al Desenvolupament del 2016 ençà
311-01490/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 55828 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 21.01.2020

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

En relación con la Conferència Interterritorial de Cooperació per al Desenvolu-
pament que se ha celebrado desde el año 2016 hasta la fecha de respuesta de esta 
pregunta, 

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué persona o personas han acudido a las reuniones en representación de la 

Generalitat de Cataluña?
– ¿En qué fecha concreta se han reunido?



BOPC 517
24 de gener de 2020

3.25.15. Preguntes per escrit 77 

– ¿Cuál ha sido la postura que se ha tomado en los asuntos que se han tratado?

Palacio del Parlamento, 10 de enero de 2020
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
representació de la Generalitat en la Conferència Sectorial per a 
Afers de la Seguretat Nacional del 2016 ençà
311-01491/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 55829 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 21.01.2020

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

En relación con la Conferència Sectorial per a Assumptes de la Seguretat Nacio-
nal que se ha celebrado desde el año 2016 hasta la fecha de respuesta de esta pre-
gunta, 

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué persona o personas han acudido a las reuniones en representación de la 

Generalitat de Cataluña?
– ¿En qué fecha concreta se han reunido?
– ¿Cuál ha sido la postura que se ha tomado en los asuntos que se han tratado?

Palacio del Parlamento, 10 de enero de 2020
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha reunit amb 
l’Associació Salvem la Platja de Pals amb relació a la licitació de la 
gestió dels terrenys de l’antiga Radio Liberty
314-06474/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 55268 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

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

L’Associació Salvem Platja de Pals s’ha situat en contra de la licitació dels ter-
renys de Radio Liberty, que gestiona actualment la Generalitat de Catalunya. Se-
gons han dit, «no creuen que l’hagi de gestionar qualsevol entitat privada», sinó que 
hauria de ser l’administració que es fes càrrec d’eliminar les edificacions que encara 
queden, i també de la gestió, vigilància i inversió inicial, ja que existeix un conveni 
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que preveu una inversió de l’estat de 4 milions d’euros per rehabilitar els hàbitats 
dunars i eliminar el màxim d’edificacions existents. Es tracta d’uns terrenys de l’es-
tat que han estat cedits a la Generalitat. Així ho ha explicat recentment Pau Bosch, 
de Salvem Platja de Pals.

L’Associació Salvem la Platja de Pals també ha reivindicat que els terrenys de Ra-
dio Liberty són un espai «de gran importància pel seu patrimoni natural», i que les 
administracions «per això hi són, i s’haurien d’haver encarregat de l’espai des de fa 
molt de temps.» També ha explicat que ara l’espai està en un estat «d’abandó i de gran 
perill d’incendi.»

Per això, Salvem la Platja de Pals ha dit que «els hàbitats dunars haurien de ser 
rehabilitats i renaturalitzats en totes les 33 hectàrees, i haurien de poder ser visitats 
de forma gestionada i vigilada, de forma que amb les visites no es malmetin la flora 
i fauna de gran interès tant per la seva raresa com amenaça, amb espècies protegi-
des, algunes en perill d’extinció.»

L’entitat ecologista considera que hauria de ser la mateixa administració qui es 
fes càrrec d’eliminar les edificacions que encara queden, ja que es tracta d’un sòl 
públic propietat de l’Estat i que ha cedit al Govern. El portaveu de Salvem Platja de 
Pals, Pau Bosch, considera que treure a licitació «obre la porta» al projecte Aquam 
que contempla un gran complex format entre d’altres per dos aquaris, i que ocuparia 
uns 6.600 metres quadrats. Bosch assegura que es tracta d’un projecte «despropor-
cionat i innecessari». Per tot plegat, l’entitat no descarta portar la decisió als tribu-
nals. El projecte preveu la visita de 250.000 persones l’any, una quantitat que consi-
dera que aquesta zona «no pot assumir».

Salvem Platja de Pals s’ha oposat al projecte Aquam. Per això han recollit més 
de 1.000 signatures a change.org i ja han començat la recollida de donatius pel que 
pugui costar la causa a la Justícia.

Per contra, l’associació aposta per la «renaturalització dels espais» i recorda que 
no queden terrenys d’aquest tipus al llarg del litoral gironí, ja que han anat desapa-
reixent. «Estem parlant d’uns hàbitats molt rars com són les pinedes sobre dunes i 
caldria la rehabilitació amb la col·laboració de totes les administracions».

El portaveu explica que són partidaris de la retirada «el més ràpid possible» de 
les edificacions que queden encara de l’antiga Radio Liberty, respectant, això sí, les 
restes arqueològiques que hi puguin haver. Bosch assenyala que s’ha de fer de ma-
nera «sostenible» amb un entorn «molt especial» i que ocupa una extensió «molt 
important».

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– S’ha reunit el Govern amb l’Associació Salvem la Platja de Pals?

Palau del Parlament, 13 de gener de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no 
gestiona directament l’eliminació dels edificis encara existents als 
terrenys de l’antiga Radio Liberty a la platja de Pals
314-06475/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 55269 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

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

L’Associació Salvem Platja de Pals s’ha situat en contra de la licitació dels ter-
renys de Radio Liberty, que gestiona actualment la Generalitat de Catalunya. Se-
gons han dit, «no creuen que l’hagi de gestionar qualsevol entitat privada», sinó 
que hauria de ser l’administració que es fes càrrec d’eliminar les edificacions que 
encara queden, i també de la gestió, vigilància i inversió inicial, ja que existeix un 
conveni que preveu una inversió de l’estat de 4 milions d’euros per rehabilitar els 
hàbitats dunars i eliminar el màxim d’edificacions existents. Es tracta d’uns ter-
renys de l’estat que han estat cedits a la Generalitat. Així ho ha explicat recentment 
Pau Bosch, de Salvem Platja de Pals.

L’Associació Salvem la Platja de Pals també ha reivindicat que els terrenys de Ra-
dio Liberty són un espai «de gran importància pel seu patrimoni natural», i que les 
administracions «per això hi són, i s’haurien d’haver encarregat de l’espai des de fa 
molt de temps.» També ha explicat que ara l’espai està en un estat «d’abandó i de gran 
perill d’incendi.»

Per això, Salvem la Platja de Pals ha dit que «els hàbitats dunars haurien de ser 
rehabilitats i renaturalitzats en totes les 33 hectàrees, i haurien de poder ser visitats 
de forma gestionada i vigilada, de forma que amb les visites no es malmetin la flora 
i fauna de gran interès tant per la seva raresa com amenaça, amb espècies protegi-
des, algunes en perill d’extinció.»

L’entitat ecologista considera que hauria de ser la mateixa administració qui es 
fes càrrec d’eliminar les edificacions que encara queden, ja que es tracta d’un sòl 
públic propietat de l’Estat i que ha cedit al Govern. El portaveu de Salvem Platja de 
Pals, Pau Bosch, considera que treure a licitació «obre la porta» al projecte Aquam 
que contempla un gran complex format entre d’altres per dos aquaris, i que ocuparia 
uns 6.600 metres quadrats. Bosch assegura que es tracta d’un projecte «despropor-
cionat i innecessari«. Per tot plegat, l’entitat no descarta portar la decisió als tribu-
nals. El projecte preveu la visita de 250.000 persones l’any, una quantitat que consi-
dera que aquesta zona «no pot assumir».

Salvem Platja de Pals s’ha oposat al projecte Aquam. Per això han recollit més 
de 1.000 signatures a change.org i ja han començat la recollida de donatius pel que 
pugui costar la causa a la Justícia.

Per contra, l’associació aposta per la «renaturalització dels espais» i recorda que 
no queden terrenys d’aquest tipus al llarg del litoral gironí, ja que han anat desa-
pareixent. «Estem parlant d’uns hàbitats molt rars com són les pinedes sobre dunes  
i caldria la rehabilitació amb la col·laboració de totes les administracions».

El portaveu explica que són partidaris de la retirada «el més ràpid possible» de 
les edificacions que queden encara de l’antiga Radio Liberty, respectant, això sí, les 
restes arqueològiques que hi puguin haver. Bosch assenyala que s’ha de fer de ma-
nera «sostenible» amb un entorn «molt especial» i que ocupa una extensió «molt 
important».

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el motiu pel qual no és el Govern qui gestiona directament l’eliminació 

dels edificis encara existents en els terrenys de l’antiga Radio Liberty?

Palau del Parlament, 13 de gener de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si aposta pel 
projecte Aquam als terrenys de l’antiga Radio Liberty a la platja  
de Pals
314-06476/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 55270 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

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

L’Associació Salvem Platja de Pals s’ha situat en contra de la licitació dels terrenys 
de Radio Liberty, que gestiona actualment la Generalitat de Catalunya. Segons han 
dit, «no creuen que l’hagi de gestionar qualsevol entitat privada», sinó que hauria de 
ser l’administració que es fes càrrec d’eliminar les edificacions que encara  queden, 
i també de la gestió, vigilància i inversió inicial, ja que existeix un conveni que  
preveu una inversió de l’estat de 4 milions d’euros per rehabilitar els hàbitats dunars 
i eliminar el màxim d’edificacions existents. Es tracta d’uns terrenys de l’estat que 
han estat cedits a la Generalitat. Així ho ha explicat recentment Pau Bosch, de Sal-
vem Platja de Pals.

L’Associació Salvem la Platja de Pals també ha reivindicat que els terrenys de Ra-
dio Liberty són un espai «de gran importància pel seu patrimoni natural», i que les 
administracions «per això hi són, i s’haurien d’haver encarregat de l’espai des de fa 
molt de temps.» També ha explicat que ara l’espai està en un estat «d’abandó i de gran 
perill d’incendi.»

Per això, Salvem la Platja de Pals ha dit que «els hàbitats dunars haurien de ser 
rehabilitats i renaturalitzats en totes les 33 hectàrees, i haurien de poder ser visitats 
de forma gestionada i vigilada, de forma que amb les visites no es malmetin la flora 
i fauna de gran interès tant per la seva raresa com amenaça, amb espècies protegi-
des, algunes en perill d’extinció.»

L’entitat ecologista considera que hauria de ser la mateixa administració qui es 
fes càrrec d’eliminar les edificacions que encara queden, ja que es tracta d’un sòl 
públic propietat de l’Estat i que ha cedit al Govern. El portaveu de Salvem Platja de 
Pals, Pau Bosch, considera que treure a licitació «obre la porta» al projecte Aquam 
que contempla un gran complex format entre d’altres per dos aquaris, i que ocuparia 
uns 6.600 metres quadrats. Bosch assegura que es tracta d’un projecte «despropor-
cionat i innecessari». Per tot plegat, l’entitat no descarta portar la decisió als tribu-
nals. El projecte preveu la visita de 250.000 persones l’any, una quantitat que consi-
dera que aquesta zona «no pot assumir».

Salvem Platja de Pals s’ha oposat al projecte Aquam. Per això han recollit més 
de 1.000 signatures a change.org i ja han començat la recollida de donatius pel que 
pugui costar la causa a la Justícia.

Per contra, l’associació aposta per la «renaturalització dels espais» i recorda que 
no queden terrenys d’aquest tipus al llarg del litoral gironí, ja que han anat desa-
pareixent. «Estem parlant d’uns hàbitats molt rars com són les pinedes sobre dunes  
i caldria la rehabilitació amb la col·laboració de totes les administracions».

El portaveu explica que són partidaris de la retirada «el més ràpid possible» de 
les edificacions que queden encara de l’antiga Radio Liberty, respectant, això sí, les 
restes arqueològiques que hi puguin haver. Bosch assenyala que s’ha de fer de ma-
nera «sostenible» amb un entorn «molt especial» i que ocupa una extensió «molt 
important».

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Aposta el Govern de la Generalitat pel projecte d’Aquam, un projecte que con-
templa un gran complex format per dos aquaris i que ocuparia 6.600 metres qua-
drats?

Palau del Parlament, 13 de gener de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha reunit amb 
els promotors del projecte Aquam als terrenys de l’antiga Radio 
Liberty a la platja de Pals
314-06477/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 55271 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

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

L’Associació Salvem Platja de Pals s’ha situat en contra de la licitació dels terrenys 
de Radio Liberty, que gestiona actualment la Generalitat de Catalunya. Segons han 
dit, «no creuen que l’hagi de gestionar qualsevol entitat privada», sinó que hauria de 
ser l’administració que es fes càrrec d’eliminar les edificacions que encara  queden, 
i també de la gestió, vigilància i inversió inicial, ja que existeix un conveni que  
preveu una inversió de l’estat de 4 milions d’euros per rehabilitar els hàbitats dunars 
i eliminar el màxim d’edificacions existents. Es tracta d’uns terrenys de l’estat que 
han estat cedits a la Generalitat. Així ho ha explicat recentment Pau Bosch, de Sal-
vem Platja de Pals.

L’Associació Salvem la Platja de Pals també ha reivindicat que els terrenys de Ra-
dio Liberty són un espai «de gran importància pel seu patrimoni natural», i que les 
administracions «per això hi són, i s’haurien d’haver encarregat de l’espai des de fa 
molt de temps.» També ha explicat que ara l’espai està en un estat «d’abandó i de gran 
perill d’incendi.»

Per això, Salvem la Platja de Pals ha dit que «els hàbitats dunars haurien de ser 
rehabilitats i renaturalitzats en totes les 33 hectàrees, i haurien de poder ser visitats 
de forma gestionada i vigilada, de forma que amb les visites no es malmetin la flora 
i fauna de gran interès tant per la seva raresa com amenaça, amb espècies protegi-
des, algunes en perill d’extinció.»

L’entitat ecologista considera que hauria de ser la mateixa administració qui es 
fes càrrec d’eliminar les edificacions que encara queden, ja que es tracta d’un sòl 
públic propietat de l’Estat i que ha cedit al Govern. El portaveu de Salvem Platja de 
Pals, Pau Bosch, considera que treure a licitació «obre la porta» al projecte Aquam 
que contempla un gran complex format entre d’altres per dos aquaris, i que ocuparia 
uns 6.600 metres quadrats. Bosch assegura que es tracta d’un projecte «despropor-
cionat i innecessari». Per tot plegat, l’entitat no descarta portar la decisió als tribu-
nals. El projecte preveu la visita de 250.000 persones l’any, una quantitat que consi-
dera que aquesta zona «no pot assumir».

Salvem Platja de Pals s’ha oposat al projecte Aquam. Per això han recollit més 
de 1.000 signatures a change.org i ja han començat la recollida de donatius pel que 
pugui costar la causa a la Justícia.

Per contra, l’associació aposta per la «renaturalització dels espais» i recorda que 
no queden terrenys d’aquest tipus al llarg del litoral gironí, ja que han anat desa-
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pareixent. «Estem parlant d’uns hàbitats molt rars com són les pinedes sobre dunes  
i caldria la rehabilitació amb la col·laboració de totes les administracions».

El portaveu explica que són partidaris de la retirada «el més ràpid possible» de 
les edificacions que queden encara de l’antiga Radio Liberty, respectant, això sí, les 
restes arqueològiques que hi puguin haver. Bosch assenyala que s’ha de fer de ma-
nera «sostenible» amb un entorn «molt especial» i que ocupa una extensió «molt 
important».

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– S’ha reunit el Govern de la Generalitat amb els promotors del projecte Aquam?

Palau del Parlament, 13 de gener de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat del 
projecte Aquam amb la protecció dels hàbitats dunars als terrenys 
de l’antiga Radio Liberty a la platja de Pals
314-06478/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 55272 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

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

L’Associació Salvem Platja de Pals s’ha situat en contra de la licitació dels terrenys 
de Radio Liberty, que gestiona actualment la Generalitat de Catalunya. Segons han 
dit, «no creuen que l’hagi de gestionar qualsevol entitat privada», sinó que hauria de 
ser l’administració que es fes càrrec d’eliminar les edificacions que encara  queden, 
i també de la gestió, vigilància i inversió inicial, ja que existeix un conveni que  
preveu una inversió de l’estat de 4 milions d’euros per rehabilitar els hàbitats dunars 
i eliminar el màxim d’edificacions existents. Es tracta d’uns terrenys de l’estat que 
han estat cedits a la Generalitat. Així ho ha explicat recentment Pau Bosch, de Sal-
vem Platja de Pals.

L’Associació Salvem la Platja de Pals també ha reivindicat que els terrenys de Ra-
dio Liberty són un espai «de gran importància pel seu patrimoni natural», i que les 
administracions «per això hi són, i s’haurien d’haver encarregat de l’espai des de fa 
molt de temps.» També ha explicat que ara l’espai està en un estat «d’abandó i de gran 
perill d’incendi.»

Per això, Salvem la Platja de Pals ha dit que «els hàbitats dunars haurien de ser 
rehabilitats i renaturalitzats en totes les 33 hectàrees, i haurien de poder ser visitats 
de forma gestionada i vigilada, de forma que amb les visites no es malmetin la flora 
i fauna de gran interès tant per la seva raresa com amenaça, amb espècies protegi-
des, algunes en perill d’extinció.»

L’entitat ecologista considera que hauria de ser la mateixa administració qui es 
fes càrrec d’eliminar les edificacions que encara queden, ja que es tracta d’un sòl 
públic propietat de l’Estat i que ha cedit al Govern. El portaveu de Salvem Platja de 
Pals, Pau Bosch, considera que treure a licitació «obre la porta» al projecte Aquam 
que contempla un gran complex format entre d’altres per dos aquaris, i que ocuparia 
uns 6.600 metres quadrats. Bosch assegura que es tracta d’un projecte «despropor-
cionat i innecessari». Per tot plegat, l’entitat no descarta portar la decisió als tribu-
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nals. El projecte preveu la visita de 250.000 persones l’any, una quantitat que consi-
dera que aquesta zona «no pot assumir».

Salvem Platja de Pals s’ha oposat al projecte Aquam. Per això han recollit més 
de 1.000 signatures a change.org i ja han començat la recollida de donatius pel que 
pugui costar la causa a la Justícia.

Per contra, l’associació aposta per la «renaturalització dels espais» i recorda que 
no queden terrenys d’aquest tipus al llarg del litoral gironí, ja que han anat desa-
pareixent. «Estem parlant d’uns hàbitats molt rars com són les pinedes sobre dunes  
i caldria la rehabilitació amb la col·laboració de totes les administracions».

El portaveu explica que són partidaris de la retirada «el més ràpid possible» de 
les edificacions que queden encara de l’antiga Radio Liberty, respectant, això sí, les 
restes arqueològiques que hi puguin haver. Bosch assenyala que s’ha de fer de ma-
nera «sostenible» amb un entorn «molt especial» i que ocupa una extensió «molt 
important».

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Considera el Govern de la Generalitat que aquest projecte es compatible amb 

la protecció dels hàbitats dunars haurien de ser rehabilitats i renaturalitzats en totes 
les 33 hectàrees?

Palau del Parlament, 13 de gener de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la seva intenció amb 
relació als terrenys de l’antiga Radio Liberty a la platja de Pals
314-06479/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 55273 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

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

L’Associació Salvem Platja de Pals s’ha situat en contra de la licitació dels terrenys 
de Radio Liberty, que gestiona actualment la Generalitat de Catalunya. Segons han 
dit, «no creuen que l’hagi de gestionar qualsevol entitat privada», sinó que hauria de 
ser l’administració que es fes càrrec d’eliminar les edificacions que encara  queden, 
i també de la gestió, vigilància i inversió inicial, ja que existeix un conveni que  
preveu una inversió de l’estat de 4 milions d’euros per rehabilitar els hàbitats dunars 
i eliminar el màxim d’edificacions existents. Es tracta d’uns terrenys de l’estat que 
han estat cedits a la Generalitat. Així ho ha explicat recentment Pau Bosch, de Sal-
vem Platja de Pals.

L’Associació Salvem la Platja de Pals també ha reivindicat que els terrenys de Ra-
dio Liberty són un espai «de gran importància pel seu patrimoni natural», i que les 
administracions «per això hi són, i s’haurien d’haver encarregat de l’espai des de fa 
molt de temps.» També ha explicat que ara l’espai està en un estat «d’abandó i de gran 
perill d’incendi.»

Per això, Salvem la Platja de Pals ha dit que «els hàbitats dunars haurien de ser 
rehabilitats i renaturalitzats en totes les 33 hectàrees, i haurien de poder ser visitats 
de forma gestionada i vigilada, de forma que amb les visites no es malmetin la flora 
i fauna de gran interès tant per la seva raresa com amenaça, amb espècies protegi-
des, algunes en perill d’extinció.»
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L’entitat ecologista considera que hauria de ser la mateixa administració qui es 
fes càrrec d’eliminar les edificacions que encara queden, ja que es tracta d’un sòl 
públic propietat de l’Estat i que ha cedit al Govern. El portaveu de Salvem Platja de 
Pals, Pau Bosch, considera que treure a licitació «obre la porta» al projecte Aquam 
que contempla un gran complex format entre d’altres per dos aquaris, i que ocuparia 
uns 6.600 metres quadrats. Bosch assegura que es tracta d’un projecte «despropor-
cionat i innecessari». Per tot plegat, l’entitat no descarta portar la decisió als tribu-
nals. El projecte preveu la visita de 250.000 persones l’any, una quantitat que consi-
dera que aquesta zona «no pot assumir».

Salvem Platja de Pals s’ha oposat al projecte Aquam. Per això han recollit més 
de 1.000 signatures a change.org i ja han començat la recollida de donatius pel que 
pugui costar la causa a la Justícia.

Per contra, l’associació aposta per la «renaturalització dels espais» i recorda que 
no queden terrenys d’aquest tipus al llarg del litoral gironí, ja que han anat desa-
pareixent. «Estem parlant d’uns hàbitats molt rars com són les pinedes sobre dunes  
i caldria la rehabilitació amb la col·laboració de totes les administracions».

El portaveu explica que són partidaris de la retirada «el més ràpid possible» de 
les edificacions que queden encara de l’antiga Radio Liberty, respectant, això sí, les 
restes arqueològiques que hi puguin haver. Bosch assenyala que s’ha de fer de ma-
nera «sostenible» amb un entorn «molt especial» i que ocupa una extensió «molt 
important».

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la intenció del Govern de la Generalitat amb els terrenys de l’antiga 

Radio Liberty?

Palau del Parlament, 13 de gener de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat 
d’abandonament i de risc d’incendi dels terrenys de l’antiga Radio 
Liberty a la platja de Pals
314-06480/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 55274 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

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

L’Associació Salvem Platja de Pals s’ha situat en contra de la licitació dels terrenys 
de Radio Liberty, que gestiona actualment la Generalitat de Catalunya. Segons han 
dit, «no creuen que l’hagi de gestionar qualsevol entitat privada», sinó que hauria de 
ser l’administració que es fes càrrec d’eliminar les edificacions que encara  queden, 
i també de la gestió, vigilància i inversió inicial, ja que existeix un conveni que  
preveu una inversió de l’estat de 4 milions d’euros per rehabilitar els hàbitats dunars 
i eliminar el màxim d’edificacions existents. Es tracta d’uns terrenys de l’estat que 
han estat cedits a la Generalitat. Així ho ha explicat recentment Pau Bosch, de Sal-
vem Platja de Pals.

L’Associació Salvem la Platja de Pals també ha reivindicat que els terrenys de Ra-
dio Liberty són un espai «de gran importància pel seu patrimoni natural», i que les 
administracions «per això hi són, i s’haurien d’haver encarregat de l’espai des de fa 
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molt de temps.» També ha explicat que ara l’espai està en un estat «d’abandó i de gran 
perill d’incendi.»

Per això, Salvem la Platja de Pals ha dit que «els hàbitats dunars haurien de ser 
rehabilitats i renaturalitzats en totes les 33 hectàrees, i haurien de poder ser visitats 
de forma gestionada i vigilada, de forma que amb les visites no es malmetin la flora 
i fauna de gran interès tant per la seva raresa com amenaça, amb espècies protegi-
des, algunes en perill d’extinció.»

L’entitat ecologista considera que hauria de ser la mateixa administració qui es 
fes càrrec d’eliminar les edificacions que encara queden, ja que es tracta d’un sòl 
públic propietat de l’Estat i que ha cedit al Govern. El portaveu de Salvem Platja de 
Pals, Pau Bosch, considera que treure a licitació «obre la porta» al projecte Aquam 
que contempla un gran complex format entre d’altres per dos aquaris, i que ocuparia 
uns 6.600 metres quadrats. Bosch assegura que es tracta d’un projecte «despropor-
cionat i innecessari». Per tot plegat, l’entitat no descarta portar la decisió als tribu-
nals. El projecte preveu la visita de 250.000 persones l’any, una quantitat que consi-
dera que aquesta zona «no pot assumir».

Salvem Platja de Pals s’ha oposat al projecte Aquam. Per això han recollit més 
de 1.000 signatures a change.org i ja han començat la recollida de donatius pel que 
pugui costar la causa a la Justícia.

Per contra, l’associació aposta per la «renaturalització dels espais» i recorda que 
no queden terrenys d’aquest tipus al llarg del litoral gironí, ja que han anat desa-
pareixent. «Estem parlant d’uns hàbitats molt rars com són les pinedes sobre dunes  
i caldria la rehabilitació amb la col·laboració de totes les administracions».

El portaveu explica que són partidaris de la retirada «el més ràpid possible» de 
les edificacions que queden encara de l’antiga Radio Liberty, respectant, això sí, les 
restes arqueològiques que hi puguin haver. Bosch assenyala que s’ha de fer de ma-
nera «sostenible» amb un entorn «molt especial» i que ocupa una extensió «molt 
important».

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– És conscient la Generalitat que aquest espai a dia d’avui està en un estat 

«d’abandó i de gran perill d’incendi»?

Palau del Parlament, 13 de gener de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’execució 
del conveni amb l’Estat per a rehabilitar els hàbitats dunars i eliminar 
les edificacions existents de l’antiga Radio Liberty a la platja de Pals
314-06481/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 55275 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

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

L’Associació Salvem Platja de Pals s’ha situat en contra de la licitació dels ter-
renys de Radio Liberty, que gestiona actualment la Generalitat de Catalunya. Se-
gons han dit, «no creuen que l’hagi de gestionar qualsevol entitat privada», sinó que 
hauria de ser l’administració que es fes càrrec d’eliminar les edificacions que encara 
queden, i també de la gestió, vigilància i inversió inicial, ja que existeix un conveni 
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que preveu una inversió de l’estat de 4 milions d’euros per rehabilitar els hàbitats 
dunars i eliminar el màxim d’edificacions existents. Es tracta d’uns terrenys de l’es-
tat que han estat cedits a la Generalitat. Així ho ha explicat recentment Pau Bosch, 
de Salvem Platja de Pals.

L’Associació Salvem la Platja de Pals també ha reivindicat que els terrenys de Ra-
dio Liberty són un espai «de gran importància pel seu patrimoni natural», i que les 
administracions «per això hi són, i s’haurien d’haver encarregat de l’espai des de fa 
molt de temps.» També ha explicat que ara l’espai està en un estat «d’abandó i de gran 
perill d’incendi.»

Per això, Salvem la Platja de Pals ha dit que «els hàbitats dunars haurien de ser 
rehabilitats i renaturalitzats en totes les 33 hectàrees, i haurien de poder ser visitats 
de forma gestionada i vigilada, de forma que amb les visites no es malmetin la flora 
i fauna de gran interès tant per la seva raresa com amenaça, amb espècies protegi-
des, algunes en perill d’extinció.»

L’entitat ecologista considera que hauria de ser la mateixa administració qui es 
fes càrrec d’eliminar les edificacions que encara queden, ja que es tracta d’un sòl 
públic propietat de l’Estat i que ha cedit al Govern. El portaveu de Salvem Platja de 
Pals, Pau Bosch, considera que treure a licitació «obre la porta» al projecte Aquam 
que contempla un gran complex format entre d’altres per dos aquaris, i que ocuparia 
uns 6.600 metres quadrats. Bosch assegura que es tracta d’un projecte «despropor-
cionat i innecessari». Per tot plegat, l’entitat no descarta portar la decisió als tribu-
nals. El projecte preveu la visita de 250.000 persones l’any, una quantitat que consi-
dera que aquesta zona «no pot assumir».

Salvem Platja de Pals s’ha oposat al projecte Aquam. Per això han recollit més 
de 1.000 signatures a change.org i ja han començat la recollida de donatius pel que 
pugui costar la causa a la Justícia.

Per contra, l’associació aposta per la «renaturalització dels espais» i recorda que 
no queden terrenys d’aquest tipus al llarg del litoral gironí, ja que han anat desa-
pareixent. «Estem parlant d’uns hàbitats molt rars com són les pinedes sobre dunes  
i caldria la rehabilitació amb la col·laboració de totes les administracions».

El portaveu explica que són partidaris de la retirada «el més ràpid possible» de 
les edificacions que queden encara de l’antiga Radio Liberty, respectant, això sí, les 
restes arqueològiques que hi puguin haver. Bosch assenyala que s’ha de fer de ma-
nera «sostenible» amb un entorn «molt especial» i que ocupa una extensió «molt 
important».

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– En quin punt d’execució es troba el conveni que preveu una inversió de l’Estat 

de 4 milions d’euros per rehabilitar els hàbitats dunars i eliminar el màxim d’edifi-
cacions existents?

Palau del Parlament, 13 de gener de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aprovació de 
l’informe que avalua la tecnologia disponible i que analitza les 
estratègies per a renovar el material tecnològic dels centres de 
l’Institut Català de la Salut i el Siscat
314-06482/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 55371 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

La Comissió de Salut, en la sessió del dia 2 de maig de 2019, va aprovar la Reso-
lució 390/XII del Parlament de Catalunya sobre el material tecnològic dels centres 
sanitaris de l’Institut Català de la Salut i el Siscat que establia que el Govern, en el 
termini de sis mesos, havia de presentar davant la Comissió de Salut els resultats de 
l’anàlisi de la situació del material tecnològic dels centres de l’ICS i del Siscat i les 
línies estratègiques per a abordar-ne la renovació. El Govern, en el seu informe de 
compliment, va comunicar que tenia previst aprovar aquest informe abans de fina-
litzar el 2019.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Ha aprovat el Govern l’informe que avalua la tecnologia disponible i que ana-

litza les estratègies oportunes per renovar el material tecnològic i les alternatives 
per a la implementació del Pla de renovació, així com altres criteris que responen 
al nivell assistencial? En cas negatiu, per quins motius? Quan té previst aprovar-ho?

Palau del Parlament, 7 de gener de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
presentació de l’informe d’anàlisi de situació del material tecnològic 
dels centres de l’Institut Català de la Salut i el Siscat
314-06483/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 55372 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

La Comissió de Salut, en la sessió del dia 2 de maig de 2019, va aprovar la Reso-
lució 390/XII del Parlament de Catalunya sobre el material tecnològic dels centres 
sanitaris de l’Institut Català de la Salut i el Siscat que establia que el Govern, en el 
termini de sis mesos, havia de presentar davant la Comissió de Salut els resultats de 
l’anàlisi de la situació del material tecnològic dels centres de l’ICS i del Siscat i les 
línies estratègiques per a abordar-ne la renovació. El Govern, en el seu informe de 
compliment, va comunicar que tenia previst aprovar aquest informe abans de fina-
litzar el 2019.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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– Quan té previst el Govern presentar aquest informe a la Comissió de Salut?

Palau del Parlament, 7 de gener de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la maquinària contra 
el càncer adquirida amb aportacions de la Fundació Amancio Ortega 
el 2017
314-06484/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 55373 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

L’any 2017 la Fundació Amancio Ortega va donar al Govern de la Generalitat 47 
milions d’euros al Govern de Catalunya per a nous equipaments per a la detecció i 
el tractament del càncer. El gruix d’aquest pressupost estava destinat a la renovació 
de 18 acceleradors lineals.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina maquinària nova contra el càncer ha comprat el Govern de la Genera-

litat amb els diners aportats per la Fundació Amancio Ortega l’any 2017? Per quins 
imports? En quins centres sanitaris s’ha instal·lat aquesta maquinària?

Palau del Parlament, 10 de gener de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres 
hospitalaris que compten amb equips contra el càncer adquirits 
amb aportacions de la Fundació Amancio Ortega
314-06485/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 55374 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

L’any 2017 la Fundació Amancio Ortega va donar al Govern de la Generalitat 47 
milions d’euros al Govern de Catalunya per a nous equipaments per a la detecció i 
el tractament del càncer. El gruix d’aquest pressupost estava destinat a la renovació 
de 18 acceleradors lineals.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins centres hospitalaris comptem amb nous equips contra el càncer?

Palau del Parlament, 10 de gener de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres 
hospitalaris que no compten amb nous equips contra el càncer
314-06486/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 55375 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

L’any 2017 la Fundació Amancio Ortega va donar al Govern de la Generalitat 47 
milions d’euros al Govern de Catalunya per a nous equipaments per a la detecció i 
el tractament del càncer. El gruix d’aquest pressupost estava destinat a la renovació 
de 18 acceleradors lineals.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En quins centres hospitalaris no s’han instal·lat nous equips contra el càncer? 

Per quins motius?

Palau del Parlament, 10 de gener de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
dotació de nova maquinària contra el càncer als centres hospitalaris
314-06487/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 55376 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

L’any 2017 la Fundació Amancio Ortega va donar al Govern de la Generalitat 47 
milions d’euros al Govern de Catalunya per a nous equipaments per a la detecció i 
el tractament del càncer. El gruix d’aquest pressupost estava destinat a la renovació 
de 18 acceleradors lineals.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina previsió té el Govern per dotar de nova maquinària als centres hospita-

laris?

Palau del Parlament, 10 de gener de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el resultat de 
l’aplicació del pla de xoc per a reduir les llistes de valoració de 
discapacitat i dependència
314-06488/12

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 55498 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El 5 de febrer de 2019, el Govern de la Generalitat va anunciar un pla de xoc 

per reduir les llistes de valoració de discapacitat i dependència. En aquest sentit, 
quin ha estat el resultat de l’aplicació d’aquest pla de xoc?

Palau del Parlament, 15 de gener de 2020
Raúl Moreno Montaña, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de la 
retirada d’una pancarta a la plaça Major de Vic l’11 de gener de 2020 
per part dels Mossos d’Esquadra
314-06489/12

FORMULACIÓ: FERRAN ROQUER I PADROSA, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP JXCAT

Reg. 55499 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Roquer i Padrosa, portaveu a la Comissió d’Interior del Grup Parlamen-

tari de Junts per Catalunya, Anna Erra i Solà, diputada del Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada 
amb resposta escrita.

Els mitjans de comunicació han recollit recentment la retirada, per part de la Po-
licia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra, d’una pancarta a la plaça Major de Vic 
el passat dissabte 11 de gener.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quins son els motius pels quals la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esqua-

dra va procedir a la retirada de la pancarta?

Palau del Parlament, 15 de gener de 2020
Ferran Roquer i Padrosa, portaveu CI; Anna Erra i Solà, diputada, GP JxCat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’explosió a les 
instal·lacions de l’empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno 
(Iqoxe)
314-06490/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 55506 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quina informació té el Govern sobre l’explosió produïda a les instal·lacions de 

l’empresa Iqoxe el dia 14 de gener de 2020?

Palau del Parlament, 15 de gener de 2020
Carles Castillo Rosique, Assumpta Escarp Gibert, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió i validació 
dels plans d’emergència i la llicència ambiental de l’empresa Iqoxe
314-06491/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 55507 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– L’empresa Iqoxe tenia al dia els plans d’emergència i la llicència ambiental? 

Aquests plans estaven revisats i validats?

Palau del Parlament, 15 de gener de 2020
Carles Castillo Rosique, Assumpta Escarp Gibert, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les afectacions de 
l’explosió a les instal·lacions de l’empresa Industrias Químicas del 
Óxido de Etileno (Iqoxe)
314-06492/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 55508 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quines afectacions ha tingut l’explosió produïda a les instal·lacions de l’em-

presa Iqoxe el dia 14 de gener de 2020?

Palau del Parlament, 15 de gener de 2020
Carles Castillo Rosique, Assumpta Escarp Gibert, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes de 
l’explosió a les instal·lacions de l’empresa Industrias Químicas del 
Óxido de Etileno (Iqoxe)
314-06493/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 55509 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quines són les causes que han provocat l’explosió produïda a les instal·lacions 

de l’empresa Iqoxe el dia 14 de gener de 2020?

Palau del Parlament, 15 de gener de 2020
Carles Castillo Rosique, Assumpta Escarp Gibert, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la darrera revisió 
dels plans d’emergència de les empreses petroquímiques
314-06494/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 55510 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quan s’ha realitzat la darrera revisió dels plans d’emergència exterior i interior 

de les empreses petroquímiques?

Palau del Parlament, 15 de gener de 2020
Carles Castillo Rosique, Assumpta Escarp Gibert, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per 
a evitar fugues com la que es va produir al maig del 2019 en una 
empresa de la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
314-06495/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 55511 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– El mes de maig de 2019, es va produir una fuga d’amoníac a una empresa de la 

Pobla de Mafument, quines actuacions ha portat a terme el Govern per evitar aquest 
tipus d’incidents a les empreses?

Palau del Parlament, 15 de gener de 2020
Carles Castillo Rosique, Assumpta Escarp Gibert, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’activació de les 
sirenes de risc químic després de l’explosió a les instal·lacions de 
l’empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe)
314-06496/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 55512 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Es van activar les sirenes per risc químic just després de l’explosió produïda a 

les instal·lacions de l’empresa Iqoxe el dia 14 de gener de 2020? En cas negatiu, per 
quin motiu?

Palau del Parlament, 15 de gener de 2020
Carles Castillo Rosique, Assumpta Escarp Gibert, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es va aconsellar el 
confinament de la població després de l’explosió a les instal·lacions 
de l’empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe)
314-06497/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 55513 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Després de l’explosió produïda a les instal·lacions de l’empresa Iqoxe el dia 14 

de gener de 2020, es va aconsellar el confinament a la població? En cas afirmatiu, 
en quin moment exacte es produeix la proposta de confinament i a través de quins 
mitjans es comunica?

Palau del Parlament, 15 de gener de 2020
Carles Castillo Rosique, Assumpta Escarp Gibert, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els llocs de 
responsables que consten als protocols com a part de l’estructura en 
cas d’emergència estaven assignats a persones concretes en el cas 
de l’explosió a les instal·lacions de l’empresa Industrias Químicas del 
Óxido de Etileno (Iqoxe)
314-06498/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 55514 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Després de l’explosió produïda a les instal·lacions de l’empresa Iqoxe el dia 14 

de gener de 2020, tots els llocs de persones responsables que consten als protocols 
com a part de l’estructura en cas d’emergència estaven assignats a persones concre-
tes i les seves tasques es troben clarament definides?

Palau del Parlament, 15 de gener de 2020
Carles Castillo Rosique, Assumpta Escarp Gibert, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la qualitat de l’aire 
al Camp de Tarragona després de l’explosió a les instal·lacions de 
l’empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe)
314-06499/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 55515 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Després de l’explosió produïda a les instal·lacions de l’empresa Iqoxe el dia 

14 de gener de 2020, hi ha hagut variacions en la qualitat de l’aire, mesurada en la 
xarxa de punts de mesurament de qualitat de l’aire situades al Camp de Tarragona?

Palau del Parlament, 15 de gener de 2020
Carles Castillo Rosique, Assumpta Escarp Gibert, diputats, GP PSC-Units



BOPC 517
24 de gener de 2020

3.25.15. Preguntes per escrit 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació que 
va donar als municipis afectats per l’explosió a les instal·lacions de 
l’empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe)
314-06500/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 55516 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Després de l’explosió produïda a les instal·lacions de l’empresa Iqoxe el dia 14 

de gener de 2020, quina informació va donar el Govern als municipis afectats? Com 
es va donar la informació?

Palau del Parlament, 15 de gener de 2020
Carles Castillo Rosique, Assumpta Escarp Gibert, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
no es va informar els mitjans de comunicació locals després de 
l’explosió a les instal·lacions de l’empresa Industrias Químicas del 
Óxido de Etileno (Iqoxe)
314-06501/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 55517 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Després de l’explosió produïda a les instal·lacions de l’empresa Iqoxe el dia 14 

de gener de 2020, per quin motiu no es va informar als mitjans de comunicació lo-
cals?

Palau del Parlament, 15 de gener de 2020
Carles Castillo Rosique, Assumpta Escarp Gibert, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de la darrera 
inspecció de seguretat industrial a l’empresa Industrias Químicas del 
Óxido de Etileno (Iqoxe)
314-06502/12

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 55518 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

La seguretat de les instal·lacions de les indústries petroquímiques està regulada 
per normativa estatal i autonòmica. En relació a l’explosió produïda a les instal·la-
cions de l’empresa petroquímica Iqoxe el dia 14 de gener de 2020, interessa saber a 
aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– En quina data es va realitzar la darrera inspecció relativa a la seguretat indus-
trial de l’empresa Iqoxe? Qui la va realitzar? Quins van ser els resultats d’aquesta 
inspecció?

Palau del Parlament, 15 de gener de 2020
Alícia Romero Llano, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment dels 
requeriments tècnics de prevenció i seguretat a l’empresa Industrias 
Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe)
314-06503/12

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 55519 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

La seguretat de les instal·lacions de les indústries petroquímiques està regulada 
per normativa estatal i autonòmica. En relació a l’explosió produïda a les instal·la-
cions de l’empresa petroquímica Iqoxe el dia 14 de gener de 2020, interessa saber a 
aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Es complien tots els requeriments tècnics de prevenció i seguretat exigits per 
la normativa? Si la resposta és positiva, es pot afirmar doncs que l’empresa complia 
tota la normativa aplicable? Si la resposta és negativa, quines mesures va prendre el 
Departament d’Empresa envers els incompliments? S’ha fet seguiment de les matei-
xes? Quan, en quines dates?

Palau del Parlament, 15 de gener de 2020
Alícia Romero Llano, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’activació del Pla 
d’emergència exterior del sector químic de Catalunya després de 
l’accident a l’empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno 
(Iqoxe)
314-06504/12

FORMULACIÓ: MARIA SIRVENT ESCRIG, DEL SP CUP-CC

Reg. 55596 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

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.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

Departament d’Interior: Sobre els protocols d’avís i autoprotecció
En relació a l’accident al Camp de Tarragona provocat per una activitat indus-

trial del sector químic, concretament de l’empresa Industrias Químicas del Óxido 
de Etileno SA (Iqoxe): 

1. S’ha fet una valoració sobre l’activació del Plaseqcat i s’han detectat possibles 
irregularitats o deficiències? Si és així, quines mesures correctores s’han adoptat per 
tal de garantir la seva eficàcia? S’ha treballat amb coordinació amb els ajuntaments 
afectats amb l’objectiu de garantir la seguretat de treballadores i de les veïnes dels 
municipis propers al complexos químics?

2. Per què no sonen les alarmes quan a la vegada es fa una crida al confinament?
3. Per quin motiu es va trigar tant en informar la població? Des de les 18:40 que 

es produeix l’explosió, només Tarragona ràdio emet informacions immediates (a les 
18:50).

4. A que respon l’emissió de missatges públics contradictoris per part de Protec-
ció Civil?

5. Quin és el significat i el detall d’aplicació del concepte «confinament preventiu»?
6. S’ha previst la imposició d’una sanció a l’empresa l’empresa Industrias Quími-

cas del Óxido de Etileno SA? Quin tipus de sanció?
7. S’ha verificat quins han estat els motius de l’explosió a l’empresa Industrias 

Químicas del Óxido de Etileno SA?
8. Per què no s’ha realitzat cap estudi independent sobre la qualitat de l’aire al 

Camp de Tarragona a fi de saber quines conseqüències té l’activitat de la indústria 
en la salut de les veïnes dels municipis propers als complexos petroquímics de la 
zona?

9. Informe sobre el volum i tipus de trucades que es van rebre al telèfon d’emer-
gències?

10. Quants recursos es van mobilitzar per atendre l’emergència de l’explosió a 
l’empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno SA el 14.01.2020?

Palau del Parlament, 15 de gener de 2020
Maria Sirvent Escrig, diputada SP CUP-CC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
l’empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe) no va 
informar sobre la naturalesa dels productes que contenia el reactor
314-06505/12

FORMULACIÓ: NATÀLIA SÀNCHEZ DIPP, DEL SP CUP-CC

Reg. 55599 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

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 estableixen els articles 163 
i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

Al Departament de Territori i Sostenibilitat 
En relació a l’accident al Camp de Tarragona provocat per una activitat indus-

trial del sector químic, concretament de l’empresa Industrias Químicas del Óxido 
de Etileno SA (Iqoxe): 

1. Per què l’empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno SA no va infor-
mar sobre la naturalesa dels productes que contenia el reactor? Quines conseqüèn-
cies se’n deriven?

2. El Govern de la Generalitat ha previst fer algun tipus d’acció penal con-
tra l’empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno SA en relació als fets del 
14.01.2020?

3. S’ha fet algun informe sobre aquest accident en relació a possibles emissions 
de gasos tòxics a l’atmosfera?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2020
Natàlia Sànchez Dipp, diputada SP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gestió dels 
afectats i les conseqüències de l’accident a l’empresa Industrias 
Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe)
314-06506/12

FORMULACIÓ: VIDAL ARAGONÉS CHICHARRO, DEL SP CUP-CC

Reg. 55601 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlament
Vidal Aragonés Chicharro, diputat 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.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

Al Departament de Salut 
En relació a l’accident al Camp de Tarragona provocat per una activitat indus-

trial del sector químic, concretament de l’empresa Industrias Químicas del Óxido 
de Etileno SA (Iqoxe): 

– Sobre la gestió dels afectats: 
1. Com s’ha dut a terme el seguiment contacte amb els familiars de les dues per-

sones mortes? I amb els ferits?
2. Hem posat al seu abast suport psicològic?
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3. Quan podran tornar a casa els veïns desallotjats?

– Sobre les conseqüències de l’accident:
1. Xifra final de persones ferides
2. Evolució de les persones en estat greu
4. Persones comptabilitzades amb afectacions respiratòries
5. Detall sobre els danys a altres immobles
6. Contaminació al Francolí i al mar amb les aigües d’extinció
De tota la informació que sol·licitem, expressament demanem, que s’elimini 

qualsevol dada que pugui tenir caràcter personal i de la qual el nostre coneixement 
pugui ser contrari a la normativa vigent de protecció de dades.

Palau del Parlament, 16 de gener de 2020
Vidal Aragonés Chicharro, diputat, SP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’hora de l’explosió 
en una planta petroquímica de Tarragona el 14 de gener de 2020
314-06507/12

FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, JUNTAMENT AMB QUATRE ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 55628 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Matías Alonso Ruiz, diputado, Francisco Javier 

Domínguez Serrano, diputado, Carlos Sánchez Martín, diputado, Maialen Fernán-
dez Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que 
establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la si-
guiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

En relación con la explosión ocurrida el día 14 de enero de 2020 en una planta 
petroquímica de Tarragona, y tras las informaciones contradictorias que ha habido 
por la falta de protocolos claros existentes y por la falta de información recibida por 
la población, interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 

– ¿A qué hora se dio la explosión?

Palacio del Parlamento, 16 de enero de 2020 
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Matías Alonso Ruiz, Francisco Javier Do-

mínguez Serrano, Carlos Sánchez Martín, Maialen Fernández Cabezas, diputados,  
GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’hora en què es va 
rebre l’avís de l’explosió en una planta petroquímica de Tarragona el 
14 de gener de 2020
314-06508/12

FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, JUNTAMENT AMB QUATRE ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 55629 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Matías Alonso Ruiz, diputado, Francisco Javier 

Domínguez Serrano, diputado, Carlos Sánchez Martín, diputado, Maialen Fernán-
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dez Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que 
establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la si-
guiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

En relación con la explosión ocurrida el día 14 de enero de 2020 en una planta 
petroquímica de Tarragona, y tras las informaciones contradictorias que ha habido 
por la falta de protocolos claros existentes y por la falta de información recibida por 
la población, interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 

– ¿A qué hora recibió la Administración aviso de la explosión?

Palacio del Parlamento, 16 de enero de 2020 
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Matías Alonso Ruiz, Francisco Javier Do-

mínguez Serrano, Carlos Sánchez Martín, Maialen Fernández Cabezas, diputados,  
GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’hora de posada 
en marxa del protocol de reacció per l’explosió en una planta 
petroquímica de Tarragona el 14 de gener de 2020
314-06509/12

FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, JUNTAMENT AMB QUATRE ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 55630 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Matías Alonso Ruiz, diputado, Francisco Javier 

Domínguez Serrano, diputado, Carlos Sánchez Martín, diputado, Maialen Fernán-
dez Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que 
establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la si-
guiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

En relación con la explosión ocurrida el día 14 de enero de 2020 en una planta 
petroquímica de Tarragona, y tras las informaciones contradictorias que ha habido 
por la falta de protocolos claros existentes y por la falta de información recibida por 
la población, interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 

– ¿A qué hora se puso en marcha el protocolo de reacción?

Palacio del Parlamento, 16 de enero de 2020 
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Matías Alonso Ruiz, Francisco Javier Do-

mínguez Serrano, Carlos Sánchez Martín, Maialen Fernández Cabezas, diputados,  
GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment 
dels protocols de seguretat en cas d’accident per part de l’empresa 
química on es va produir una explosió el 14 de gener de 2020
314-06510/12

FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, JUNTAMENT AMB QUATRE ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 55631 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Matías Alonso Ruiz, diputado, Francisco Javier 

Domínguez Serrano, diputado, Carlos Sánchez Martín, diputado, Maialen Fernán-
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dez Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que 
establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la si-
guiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

En relación con la explosión ocurrida el día 14 de enero de 2020 en una planta 
petroquímica de Tarragona, y tras las informaciones contradictorias que ha habido 
por la falta de protocolos claros existentes y por la falta de información recibida por 
la población, interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 

– ¿Cumplió la empresa química con todos los protocolos de seguridad en caso 
de accidente de este tipo?

Palacio del Parlamento, 16 de enero de 2020 
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Matías Alonso Ruiz, Francisco Javier Do-

mínguez Serrano, Carlos Sánchez Martín, Maialen Fernández Cabezas, diputados,  
GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el risc tòxic derivat 
de l’explosió d’un dipòsit d’òxid d’etilè a Tarragona el 14 de gener de 
2020
314-06511/12

FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, JUNTAMENT AMB QUATRE ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 55632 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Matías Alonso Ruiz, diputado, Francisco Javier 

Domínguez Serrano, diputado, Carlos Sánchez Martín, diputado, Maialen Fernán-
dez Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que 
establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la si-
guiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

En relación con la explosión ocurrida el día 14 de enero de 2020 en una planta 
petroquímica de Tarragona, y tras las informaciones contradictorias que ha habido 
por la falta de protocolos claros existentes y por la falta de información recibida por 
la población, interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 

– ¿Qué riesgo tóxico se deriva de la explosión e incendio del depósito de óxido 
de etileno?

Palacio del Parlamento, 16 de enero de 2020 
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Matías Alonso Ruiz, Francisco Javier Do-

mínguez Serrano, Carlos Sánchez Martín, Maialen Fernández Cabezas, diputados,  
GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les emissions 
perjudicials per a la salut i el confinament de la població arran de 
l’explosió en una planta petroquímica de Tarragona el 14 de gener 
de 2020
314-06512/12

FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, JUNTAMENT AMB QUATRE ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 55633 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Matías Alonso Ruiz, diputado, Francisco Javier 

Domínguez Serrano, diputado, Carlos Sánchez Martín, diputado, Maialen Fernán-
dez Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que 
establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la si-
guiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

En relación con la explosión ocurrida el día 14 de enero de 2020 en una planta 
petroquímica de Tarragona, y tras las informaciones contradictorias que ha habido 
por la falta de protocolos claros existentes y por la falta de información recibida por 
la población, interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 

– ¿Es cierto que no hubo emisiones potencialmente perjudiciales para la salud 
de la población?

– Si es así, ¿por qué se recomendó el confinamiento a la población?

Palacio del Parlamento, 16 de enero de 2020 
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Matías Alonso Ruiz, Francisco Javier Do-

mínguez Serrano, Carlos Sánchez Martín, Maialen Fernández Cabezas, diputados,  
GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps d’activació 
dels canals d’alerta i avís d’emergència arran de l’explosió en una 
planta petroquímica de Tarragona el 14 de gener de 2020
314-06513/12

FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, JUNTAMENT AMB QUATRE ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 55634 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Matías Alonso Ruiz, diputado, Francisco Javier 

Domínguez Serrano, diputado, Carlos Sánchez Martín, diputado, Maialen Fernán-
dez Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que 
establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la si-
guiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

En relación con la explosión ocurrida el día 14 de enero de 2020 en una planta 
petroquímica de Tarragona, y tras las informaciones contradictorias que ha habido 
por la falta de protocolos claros existentes y por la falta de información recibida por 
la población, interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
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– ¿En qué plazo se han activado todos y cada uno de los canales de alerta y aviso 
de la emergencia?

Palacio del Parlamento, 16 de enero de 2020 
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Matías Alonso Ruiz, Francisco Javier Do-

mínguez Serrano, Carlos Sánchez Martín, Maialen Fernández Cabezas, diputados,  
GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el possible efecte 
dominó de l’explosió del dipòsit d’òxid d’etilè sobre altres dipòsits o 
instal·lacions del polígon Sud de la Química de Tarragona
314-06514/12

FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, JUNTAMENT AMB QUATRE ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 55635 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Matías Alonso Ruiz, diputado, Francisco Javier 

Domínguez Serrano, diputado, Carlos Sánchez Martín, diputado, Maialen Fernán-
dez Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que 
establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la si-
guiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

En relación con la explosión ocurrida el día 14 de enero de 2020 en una planta 
petroquímica de Tarragona, y tras las informaciones contradictorias que ha habido 
por la falta de protocolos claros existentes y por la falta de información recibida por 
la población, interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 

– ¿Existe la posibilidad de que la explosión y el incendio del depósito de óxido 
de etileno hubiese tenido efecto dominó sobre otros depósitos de la misma empresa 
o sobre otras instalaciones industriales del Polígono Sur Químico de Tarragona?

Palacio del Parlamento, 16 de enero de 2020 
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Matías Alonso Ruiz, Francisco Javier Do-

mínguez Serrano, Carlos Sánchez Martín, Maialen Fernández Cabezas, diputados,  
GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració del risc 
de la població pròxima al polígon Sud de la Química de Tarragona 
arran de l’explosió d’un dipòsit d’òxid d’etilè
314-06515/12

FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, JUNTAMENT AMB QUATRE ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 55636 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Matías Alonso Ruiz, diputado, Francisco Javier 

Domínguez Serrano, diputado, Carlos Sánchez Martín, diputado, Maialen Fernán-
dez Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que 
establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la si-
guiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

En relación con la explosión ocurrida el día 14 de enero de 2020 en una planta 
petroquímica de Tarragona, y tras las informaciones contradictorias que ha habido 
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por la falta de protocolos claros existentes y por la falta de información recibida por 
la población, interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 

– ¿Cuál ha sido la valoración del riesgo que han sufrido los habitantes de los nú-
cleos de población cercanos al Polígono Sur de la Química de Tarragona tras la ex-
plosión de un depósito de óxido de etileno?

Palacio del Parlamento, 16 de enero de 2020 
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Matías Alonso Ruiz, Francisco Javier Do-

mínguez Serrano, Carlos Sánchez Martín, Maialen Fernández Cabezas, diputados,  
GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació a la salut 
de les persones i al medi ambient arran de l’explosió en una planta 
petroquímica de Tarragona
314-06516/12

FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, JUNTAMENT AMB QUATRE ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 55637 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Matías Alonso Ruiz, diputado, Francisco Javier 

Domínguez Serrano, diputado, Carlos Sánchez Martín, diputado, Maialen Fernán-
dez Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que 
establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la si-
guiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

En relación con la explosión ocurrida el día 14 de enero de 2020 en una planta 
petroquímica de Tarragona, y tras las informaciones contradictorias que ha habido 
por la falta de protocolos claros existentes y por la falta de información recibida por 
la población, interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 

– ¿Cuál ha sido la valoración de la posible afectación a la salud de las personas 
y al medio ambiente?

Palacio del Parlamento, 16 de enero de 2020 
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Matías Alonso Ruiz, Francisco Javier Do-

mínguez Serrano, Carlos Sánchez Martín, Maialen Fernández Cabezas, diputados,  
GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
no es va informar Tarragona Ràdio de l’explosió en una planta 
petroquímica
314-06517/12

FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, JUNTAMENT AMB QUATRE ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 55638 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Matías Alonso Ruiz, diputado, Francisco Javier 

Domínguez Serrano, diputado, Carlos Sánchez Martín, diputado, Maialen Fernán-
dez Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que 
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establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la si-
guiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

En relación con la explosión ocurrida el día 14 de enero de 2020 en una planta 
petroquímica de Tarragona, y tras las informaciones contradictorias que ha habido 
por la falta de protocolos claros existentes y por la falta de información recibida por 
la población, interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 

– ¿Por qué no se ha informado de forma prioritaria a Tarragona Radio, que es el 
medio de comunicación oficial en casos de emergencia?

Palacio del Parlamento, 16 de enero de 2020 
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Matías Alonso Ruiz, Francisco Javier Do-

mínguez Serrano, Carlos Sánchez Martín, Maialen Fernández Cabezas, diputados,  
GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
no van sonar les alarmes i es va usar megafonia per a recomanar 
el confinament de la població arran de l’explosió en una planta 
petroquímica de Tarragona
314-06518/12

FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, JUNTAMENT AMB QUATRE ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 55639 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Matías Alonso Ruiz, diputado, Francisco Javier 

Domínguez Serrano, diputado, Carlos Sánchez Martín, diputado, Maialen Fernán-
dez Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que 
establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la si-
guiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

En relación con la explosión ocurrida el día 14 de enero de 2020 en una planta 
petroquímica de Tarragona, y tras las informaciones contradictorias que ha habido 
por la falta de protocolos claros existentes y por la falta de información recibida por 
la población, interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 

– ¿Por qué no sonaron las alarmas, pero se usó megafonía para recomendar con-
finamiento?

Palacio del Parlamento, 16 de enero de 2020 
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Matías Alonso Ruiz, Francisco Javier Do-

mínguez Serrano, Carlos Sánchez Martín, Maialen Fernández Cabezas, diputados,  
GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mitjans d’alerta 
i avís d’emergència dels nivells administratius arran de l’explosió en 
una planta petroquímica de Tarragona
314-06519/12

FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, JUNTAMENT AMB QUATRE ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 55640 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Matías Alonso Ruiz, diputado, Francisco Javier 

Domínguez Serrano, diputado, Carlos Sánchez Martín, diputado, Maialen Fernán-
dez Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que 
establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la si-
guiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

En relación con la explosión ocurrida el día 14 de enero de 2020 en una planta 
petroquímica de Tarragona, y tras las informaciones contradictorias que ha habido 
por la falta de protocolos claros existentes y por la falta de información recibida por 
la población, interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 

– ¿Qué medios de alerta y aviso de la emergencia ha empleado cada uno de los 
niveles administrativos?

Palacio del Parlamento, 16 de enero de 2020 
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Matías Alonso Ruiz, Francisco Javier Do-

mínguez Serrano, Carlos Sánchez Martín, Maialen Fernández Cabezas, diputados,  
GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’avís d’una 
emergència per part d’una empresa comporta la comunicació del 
producte químic emès
314-06520/12

FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, JUNTAMENT AMB QUATRE ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 55641 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Matías Alonso Ruiz, diputado, Francisco Javier 

Domínguez Serrano, diputado, Carlos Sánchez Martín, diputado, Maialen Fernán-
dez Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que 
establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la si-
guiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

En relación con la explosión ocurrida el día 14 de enero de 2020 en una planta 
petroquímica de Tarragona, y tras las informaciones contradictorias que ha habido 
por la falta de protocolos claros existentes y por la falta de información recibida por 
la población, interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 

– Cuando se produce una emergencia de esta naturaleza y se realiza el aviso por 
parte de la empresa que sufre esta situación, ¿se avisa del hecho y del producto quí-
mico que se emite?
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– En caso afirmativo, ¿el protocolo a seguir por parte de la población es diferen-
ciado en función del producto, su toxicidad u otras características?

Palacio del Parlamento, 16 de enero de 2020 
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Matías Alonso Ruiz, Francisco Javier Do-

mínguez Serrano, Carlos Sánchez Martín, Maialen Fernández Cabezas, diputados,  
GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la periodicitat 
d’actualització del Pla d’emergència exterior del sector químic de 
Catalunya
314-06521/12

FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, JUNTAMENT AMB QUATRE ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 55642 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Matías Alonso Ruiz, diputado, Francisco Javier 

Domínguez Serrano, diputado, Carlos Sánchez Martín, diputado, Maialen Fernán-
dez Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que 
establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la si-
guiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

En relación con la explosión ocurrida el día 14 de enero de 2020 en una planta 
petroquímica de Tarragona, y tras las informaciones contradictorias que ha habido 
por la falta de protocolos claros existentes y por la falta de información recibida por 
la población, interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 

– ¿El Plan de emergencia exterior del sector químico (Plaseqcat) se actualiza 
periódicamente?

– En caso afirmativo, ¿Cada cuánto se revisa y con qué alcance?

Palacio del Parlamento, 16 de enero de 2020 
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Matías Alonso Ruiz, Francisco Javier Do-

mínguez Serrano, Carlos Sánchez Martín, Maialen Fernández Cabezas, diputados,  
GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la periodicitat 
d’actualització del Pla d’emergència exterior del sector químic de 
Tarragona
314-06522/12

FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, JUNTAMENT AMB QUATRE ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 55643 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Matías Alonso Ruiz, diputado, Francisco Javier 

Domínguez Serrano, diputado, Carlos Sánchez Martín, diputado, Maialen Fernán-
dez Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que 
establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la si-
guiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.
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En relación con la explosión ocurrida el día 14 de enero de 2020 en una planta 
petroquímica de Tarragona, y tras las informaciones contradictorias que ha habido 
por la falta de protocolos claros existentes y por la falta de información recibida por 
la población, interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 

– ¿El Plan de emergencia exterior del sector químico (PLASEQTA) se actualiza 
periódicamente?

– En caso afirmativo, ¿Cada cuánto se revisa y con qué alcance?

Palacio del Parlamento, 16 de enero de 2020 
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Matías Alonso Ruiz, Francisco Javier Do-

mínguez Serrano, Carlos Sánchez Martín, Maialen Fernández Cabezas, diputados,  
GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió dels 
protocols dels mitjans de comunicació per a informar en casos 
d’emergència
314-06523/12

FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, JUNTAMENT AMB QUATRE ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 55644 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Matías Alonso Ruiz, diputado, Francisco Javier 

Domínguez Serrano, diputado, Carlos Sánchez Martín, diputado, Maialen Fernán-
dez Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que 
establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la si-
guiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

En relación con la explosión ocurrida el día 14 de enero de 2020 en una planta 
petroquímica de Tarragona, y tras las informaciones contradictorias que ha habido 
por la falta de protocolos claros existentes y por la falta de información recibida por 
la población, interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 

– ¿Se revisan los protocolos a seguir por los medios de comunicación para infor-
mar a la población cuando suceden emergencias de estas características?

Palacio del Parlamento, 16 de enero de 2020 
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Matías Alonso Ruiz, Francisco Javier Do-

mínguez Serrano, Carlos Sánchez Martín, Maialen Fernández Cabezas, diputados,  
GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no 
hi ha canals clars de comunicació en casos d’emergència
314-06524/12

FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, JUNTAMENT AMB QUATRE ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 55645 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Matías Alonso Ruiz, diputado, Francisco Javier 

Domínguez Serrano, diputado, Carlos Sánchez Martín, diputado, Maialen Fernán-
dez Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que 
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establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la si-
guiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

En relación con la explosión ocurrida el día 14 de enero de 2020 en una planta 
petroquímica de Tarragona, y tras las informaciones contradictorias que ha habido 
por la falta de protocolos claros existentes y por la falta de información recibida por 
la población, interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 

– ¿Por qué no existen unos canales claros de comunicación?

Palacio del Parlamento, 16 de enero de 2020 
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Matías Alonso Ruiz, Francisco Javier Do-

mínguez Serrano, Carlos Sánchez Martín, Maialen Fernández Cabezas, diputados,  
GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la megafonia 
mòbil és un mètode adequat per a informar la població d’una 
emergència
314-06525/12

FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, JUNTAMENT AMB QUATRE ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 55646 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Matías Alonso Ruiz, diputado, Francisco Javier 

Domínguez Serrano, diputado, Carlos Sánchez Martín, diputado, Maialen Fernán-
dez Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que 
establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la si-
guiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

En relación con la explosión ocurrida el día 14 de enero de 2020 en una planta 
petroquímica de Tarragona, y tras las informaciones contradictorias que ha habido 
por la falta de protocolos claros existentes y por la falta de información recibida por 
la población, interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 

– ¿Es la megafonía móvil un método adecuado para informar a la población?
– En caso afirmativo, ¿se ha valorado establecer llamadas automáticas a la pobla-

ción para informar cuando acontecen emergencias de esta naturaleza?

Palacio del Parlamento, 16 de enero de 2020 
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Matías Alonso Ruiz, Francisco Javier Do-

mínguez Serrano, Carlos Sánchez Martín, Maialen Fernández Cabezas, diputados,  
GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si és acceptable 
que la població no estigui formada sobre com actuar en casos 
d’emergència
314-06526/12

FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, JUNTAMENT AMB QUATRE ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 55647 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Matías Alonso Ruiz, diputado, Francisco Javier 

Domínguez Serrano, diputado, Carlos Sánchez Martín, diputado, Maialen Fernán-
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dez Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que 
establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la si-
guiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

En relación con la explosión ocurrida el día 14 de enero de 2020 en una planta 
petroquímica de Tarragona, y tras las informaciones contradictorias que ha habido 
por la falta de protocolos claros existentes y por la falta de información recibida por 
la población, interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 

– ¿Es aceptable que la población no esté formada de cómo actuar en casos de 
emergencia con formación específica en centros de trabajo, educativos, etc?

Palacio del Parlamento, 16 de enero de 2020 
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Matías Alonso Ruiz, Francisco Javier Do-

mínguez Serrano, Carlos Sánchez Martín, Maialen Fernández Cabezas, diputados,  
GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la capacitat de 
resposta efectiva i de protecció del Pla d’emergència exterior del 
sector químic de Catalunya per als treballadors del polígon Sud de 
la Química de Tarragona
314-06527/12

FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, JUNTAMENT AMB QUATRE ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 55648 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Matías Alonso Ruiz, diputado, Francisco Javier 

Domínguez Serrano, diputado, Carlos Sánchez Martín, diputado, Maialen Fernán-
dez Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que 
establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la si-
guiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

En relación con la explosión ocurrida el día 14 de enero de 2020 en una planta 
petroquímica de Tarragona, y tras las informaciones contradictorias que ha habido 
por la falta de protocolos claros existentes y por la falta de información recibida por 
la población, interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 

– ¿Qué valoración merece por parte del Govern la capacidad efectiva de respues-
ta y de protección del Plan de emergencia exterior del sector químico (Plaseqcat) 
para los trabajadores y las personas que viven o trabajan en las inmediaciones del 
Polígono Sur de la Química de Tarragona?

Palacio del Parlamento, 16 de enero de 2020 
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Matías Alonso Ruiz, Francisco Javier Do-

mínguez Serrano, Carlos Sánchez Martín, Maialen Fernández Cabezas, diputados,  
GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la capacitat de 
resposta efectiva i de protecció del Pla d’emergència exterior del 
sector químic de Tarragona per als treballadors del polígon Sud de 
la Química de Tarragona
314-06528/12

FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, JUNTAMENT AMB QUATRE ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 55649 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Matías Alonso Ruiz, diputado, Francisco Javier 

Domínguez Serrano, diputado, Carlos Sánchez Martín, diputado, Maialen Fernán-
dez Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que 
establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la si-
guiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

En relación con la explosión ocurrida el día 14 de enero de 2020 en una planta 
petroquímica de Tarragona, y tras las informaciones contradictorias que ha habido 
por la falta de protocolos claros existentes y por la falta de información recibida por 
la población, interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 

– ¿Qué valoración merece por parte del Govern, la capacidad efectiva de res-
puesta y de protección del Plan de emergencia exterior del sector químico (PL-
ASEQTA) para los trabajadores y las personas que viven o trabajan en las inme-
diaciones del Polígono Sur de la Química de Tarragona?

Palacio del Parlamento, 16 de enero de 2020 
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Matías Alonso Ruiz, Francisco Javier Do-

mínguez Serrano, Carlos Sánchez Martín, Maialen Fernández Cabezas, diputados,  
GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la capacitat de 
resposta efectiva dels mitjans de la química de Tarragona i dels 
altres serveis d’emergència
314-06529/12

FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, JUNTAMENT AMB QUATRE ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 55650 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Matías Alonso Ruiz, diputado, Francisco Javier 

Domínguez Serrano, diputado, Carlos Sánchez Martín, diputado, Maialen Fernán-
dez Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que 
establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la si-
guiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

En relación con la explosión ocurrida el día 14 de enero de 2020 en una planta 
petroquímica de Tarragona, y tras las informaciones contradictorias que ha habido 
por la falta de protocolos claros existentes y por la falta de información recibida por 
la población, interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
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– ¿Cuál ha sido la valoración global de la capacidad efectiva de respuesta por 
parte de los servicios de emergencia, incluyendo en la información los medios pro-
pios de la química de Tarragona y los de la Generalitat de Cataluña?

Palacio del Parlamento, 16 de enero de 2020 
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Matías Alonso Ruiz, Francisco Javier Do-

mínguez Serrano, Carlos Sánchez Martín, Maialen Fernández Cabezas, diputados,  
GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la darrera inspecció 
de les instal·lacions i dels sistemes de seguretat de l’empresa 
química que va patir una explosió el 14 de gener de 2020
314-06530/12

FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, JUNTAMENT AMB QUATRE ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 55651 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Matías Alonso Ruiz, diputado, Francisco Javier 

Domínguez Serrano, diputado, Carlos Sánchez Martín, diputado, Maialen Fernán-
dez Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que 
establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la si-
guiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

En relación con la explosión ocurrida el día 14 de enero de 2020 en una planta 
petroquímica de Tarragona, y tras las informaciones contradictorias que ha habido 
por la falta de protocolos claros existentes y por la falta de información recibida por 
la población, interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 

– ¿Cuándo se produjo la última inspección de las instalaciones y de los sistemas 
de seguridad de la empresa química en cuestión?

Palacio del Parlamento, 16 de enero de 2020 
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Matías Alonso Ruiz, Francisco Javier Do-

mínguez Serrano, Carlos Sánchez Martín, Maialen Fernández Cabezas, diputados,  
GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les possibles 
responsabilitats administratives i penals dels responsables de 
l’empresa petroquímica que va patir una explosió el 14 de gener 
de 2020
314-06531/12

FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, JUNTAMENT AMB QUATRE ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 55652 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Matías Alonso Ruiz, diputado, Francisco Javier 

Domínguez Serrano, diputado, Carlos Sánchez Martín, diputado, Maialen Fernán-
dez Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que 
establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la si-
guiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.
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En relación con la explosión ocurrida el día 14 de enero de 2020 en una planta 
petroquímica de Tarragona, y tras las informaciones contradictorias que ha habido 
por la falta de protocolos claros existentes y por la falta de información recibida por 
la población, interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 

– ¿Cuál ha sido la valoración de las posibles responsabilidades administrativas 
y/o penales de los responsables de la empresa petroquímica tras la explosión pro-
ducida?

Palacio del Parlamento, 16 de enero de 2020 
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Matías Alonso Ruiz, Francisco Javier Do-

mínguez Serrano, Carlos Sánchez Martín, Maialen Fernández Cabezas, diputados,  
GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els danys a béns 
públics que es van produir arran de l’explosió en una empresa 
petroquímica el 14 de gener de 2020
314-06532/12

FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, JUNTAMENT AMB QUATRE ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 55653 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Matías Alonso Ruiz, diputado, Francisco Javier 

Domínguez Serrano, diputado, Carlos Sánchez Martín, diputado, Maialen Fernán-
dez Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que 
establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la si-
guiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

En relación con la explosión ocurrida el día 14 de enero de 2020 en una planta 
petroquímica de Tarragona, y tras las informaciones contradictorias que ha habido 
por la falta de protocolos claros existentes y por la falta de información recibida por 
la población, interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 

– ¿Cuál es la valoración de daños a bienes del dominio público que se ha reali-
zado?

Palacio del Parlamento, 16 de enero de 2020 
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Matías Alonso Ruiz, Francisco Javier Do-

mínguez Serrano, Carlos Sánchez Martín, Maialen Fernández Cabezas, diputados,  
GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment 
establert per a la reclamació per danys i perjudicis dels veïns de 
la zona afectada per l’explosió en una empresa petroquímica de 
Tarragona
314-06533/12

FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, JUNTAMENT AMB QUATRE ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 55654 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Matías Alonso Ruiz, diputado, Francisco Javier 

Domínguez Serrano, diputado, Carlos Sánchez Martín, diputado, Maialen Fernán-
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dez Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que 
establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la si-
guiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

En relación con la explosión ocurrida el día 14 de enero de 2020 en una planta 
petroquímica de Tarragona, y tras las informaciones contradictorias que ha habido 
por la falta de protocolos claros existentes y por la falta de información recibida por 
la población, interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 

– ¿Qué procedimiento se ha establecido para la reclamación de los daños y per-
juicios que han sufrido vecinos de la zona?

Palacio del Parlamento, 16 de enero de 2020 
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Matías Alonso Ruiz, Francisco Javier Do-

mínguez Serrano, Carlos Sánchez Martín, Maialen Fernández Cabezas, diputados,  
GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assessorament 
legal als veïns de la zona afectada per l’explosió en una empresa 
petroquímica de Tarragona per a la reclamació de danys i perjudicis
314-06534/12

FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, JUNTAMENT AMB QUATRE ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 55655 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Matías Alonso Ruiz, diputado, Francisco Javier 

Domínguez Serrano, diputado, Carlos Sánchez Martín, diputado, Maialen Fernán-
dez Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que 
establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la si-
guiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

En relación con la explosión ocurrida el día 14 de enero de 2020 en una planta 
petroquímica de Tarragona, y tras las informaciones contradictorias que ha habido 
por la falta de protocolos claros existentes y por la falta de información recibida por 
la población, interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 

– ¿Se va a poner a disposición de los vecinos afectados asesoramiento legal para 
efectuar tales reclamaciones?

Palacio del Parlamento, 16 de enero de 2020 
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Matías Alonso Ruiz, Francisco Javier Do-

mínguez Serrano, Carlos Sánchez Martín, Maialen Fernández Cabezas, diputados,  
GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la liquidació dels 
endarreriments pendents de la subvenció del 2018 i el 2019 del 
programa Esport Blanc Escolar
314-06535/12

FORMULACIÓ: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP CS

Reg. 55718 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do 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.

Desde la Secretaria General de l’Esport y el Departament d’Educació se impul-
só un programa llamado Esport Blanc Escolar. Este proyecto se encuentra dentro 
del Plan Estratégico de Deportes de Invierno de Catalunya 2012-2022, pretendiendo 
que todos los escolares que viven en comarcas de montaña conozcan los deportes 
de nieve y se sepan mover mínimamente sobre los esquís. Esta actividad se aplica 
sobre el alumnado de tercero y cuarto de Primaria, entre los 8 y 10 años, de nue-
ve comarcas de montaña: Alt Urgell, Alta Ribagorça, Berguedà, Cerdanya, Pallars 
Jussà, Pallars Sobirà, Ripollès, Solsonès y Val d’Aran. Muchos de ellos se imparten 
en centros públicos de Lleida.

Esta actividad escolar se vehicula a través de los respectivos Consells Esportius 
del Pirineu i Aran, que reciben una subvención del 80% de los costes derivados del 
programa Esport Blanc Escolar de la Secretaria General de l’Esport, al iniciarse el 
ejercicio y el 20% restante al finalizar el año mediante la justificación de los gastos. 
Según declaracions de los responsables de los Consells Esportius en este momento 
la Generalitat adeuda un 40% de la subvención; correspondiente al 20% respectiva-
mente de los años 2018 y 2019.

Ello ha derivado en la imposibilidad de hacer frente a los gastos comprometidos 
y en consecuencia a detener la actividad escolar deportiva.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
1. ¿En qué fecha se liquidarán los atrasos pendientes de los años 2018 y 2019 que 

posibiliten el retorno de la citada actividad escolar?
2. ¿Cuál es el importe pendiente y qué previsión de pago se tiene para hacer fren-

te a esta actividad escolar?
3. ¿Cuál es el motivo para no haber procedido al pago de las cantidades compro-

metidas para llevar a cabo esta actividad escolar?
4. ¿Desde la implantación de esta actividad escolar como asignatura obligatòria, 

cuáles han sido las aportaciones anuales previstas y pagos realizados para llevar a 
cabo esta actividad escolar?

Palacio del Parlamento, 15 de enero de 2020 
Javier Rivas Escamilla, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la resposta sanitària 
amb relació a l’accident que es va produir a les instal·lacions de 
l’empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe) de 
Tarragona
314-06536/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 55723 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

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.

En relación al accidente producido en la petroquímica de Tarragona el día14 de 
enero en las instalaciones de la empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno, 
SA, (Iqoxe) de Tarragona: 

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Cuál ha sido la respuesta sanitaria global que llevada a cabo?
2. Respecto al número de unidades sanitarias activas, que actuaron en la zona, 

¿Cuáles fueron, con qué tipo de profesionales, horas de activación y de llegada, y 
cuál fue el punto de salida tras su activación?

3. ¿Se ha elaborado algún documento sobre las consecuencias en materia de sa-
lud que puede tener a corto y largo plazo para los ciudadanos?

4. Respecto al número de equipos médicos, ¿fueron suficientes los equipos médi-
cos en alguna guardia de la zona afectada y cuál era el motivo para que su ausencia 
no estuviera cubierta?

5. ¿En el centro de Coordinación había alguna plaza vacante sin cubrir?
6. En los CAPS con Servicios de Urgencias de Tarragona había alguna vacante 

a partir del turno de las 20 horas?
7. En los CAPS con Servicios de Urgencias de Tarragona había plazas de guardia 

sin cubrir en el último mes?
8. ¿Hay algún plan o protocolo sanitario previsto para tratar estas situaciones? En 

caso afirmativo cuál y cómo se ha aplicado.

Palacio del Parlamento, 16 de enero de 2020 
Jorge Soler González, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autorització per a 
fer una enquesta a l’Institut Ciutat de Balaguer
314-06537/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 55725 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

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

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

A través de los medios de comunicación hemos sido conocedores de la realiza-
ción de una encuesta que contenia preguntas sobre si apoyan o no el movimiento 
independentista y su afinidad a alumnos menores de edad de 3º y 4º de ESO en el 
centro educativo Institut Ciutat de Balaguer, de la población de Balaguer.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 

Fascicle quart
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1. ¿Quién autorizó la realización de dicha encuesta dentro del propio centro?
2. ¿Cuál o cuáles son los objetivos que pretenden obtener el centro con dicha 

encuesta?
3. ¿Se ha pasado al Departament d’Educació los resultados de la encuesta?

Palacio del Parlamento, 14 de enero de 2020 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals el Departament d’Educació va permetre que es fes una 
enquesta a menors d’edat a l’Institut Ciutat de Balaguer
314-06538/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 55726 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

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

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

A través de los medios de comunicación hemos sido conocedores de la realiza-
ción de una encuesta que contenia preguntas sobre si apoyan o no el movimiento 
independentista y su afinidad a alumnos menores de edad de 3º y 4º de ESO en el 
centro educativo Institut Ciutat de Balaguer y otros. Según dichas informaciones la 
encuesta venía promovida por la Universitat de Lleida.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Por qué motivos ha permitido el Departament d’Educació que se realice esta 

encuesta a estudiantes menores de edad correspondientes a 3º y 4º de la ESO?
b) ¿Qué criterios educativos se han seguido para la realización de la encuesta?
c) ¿Qué relación tiene el titulo de la encuesta «Aculturació i aculturació lingüísti-

ca dels descendents de migrants. Reptes i potencialitats per a l’aprenentatge lingüís-
tic i la inclusió lingüística i socioeducativa», con la población y provincia escogida?

2. ¿Quién ha autorizado «el pase» de estas encuestas a los centros educativos?
3. ¿Qué significa para el Departament d’Educació el termino «inmigrant»?
4. ¿Qué significa para el Departament d’Educació el termino «autóctono»?
5. ¿Pretendía el Departament d’Educació conocer la orientación ideológica y/o 

política de los padres, a través de los alumnos?
6. ¿Con qué objetivo y finalidad el Departament d’Educació obligó a los alumnos 

a informar del lugar de trabajo de sus padres?
7. ¿Para qué necesita el Departament d’Educació conocer los datos personales 

de los padres?
8. ¿Tiene como objetivo por parte del Departament d’Educació, crear una lista  

de alumnos afines y no afines al movimento político que defiende la independencia de  
Cataluña?

Palacio del Parlamento, 14 de enero de 2020 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autorització per 
a fer una enquesta a l’Institut Eduard Fontserè, de l’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelonès)
314-06539/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 55727 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

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

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

A través de los medios de comunicación hemos sido conocedores de la realiza-
ción de una encuesta que contenia preguntas sobre si apoyan o no el movimiento in-
dependentista y su afinidad a alumnos menores de edad de 3º y 4º de ESO en el cen-
tro educativo Institut Eduard Fonseré, en la población de L’Hospitalet de Llobregat.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Quién autorizó la realización de dicha encuesta dentro del propio centro?
2. ¿Cuál o cuáles son los objetivos que pretenden obtener el centro con dicha 

encuesta?
3. ¿Se ha pasado al Departament d’Educació los resultados de la encuesta?

Palacio del Parlamento, 15 de enero de 2020 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals el Departament d’Educació va permetre que es fes una 
enquesta a menors d’edat a l’Institut Eduard Fontserè, de l’Hospitalet 
de Llobregat (Barcelonès)
314-06540/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 55728 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

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

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

A través de los medios de comunicación hemos sido conocedores de la realiza-
ción de una encuesta que contenia preguntas sobre si apoyan o no el movimiento 
independentista y su afinidad a alumnos menores de edad de 3º y 4º de ESO en el 
centro educativo Institut Eduard Fonseré, en la población de l’Hospitalet de Llobre-
gat, y otros. Según dichas informaciones la encuesta venía promovida por la Uni-
versitat de Lleida.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Por qué motivos ha permitido el Departament d’Educació que se realice esta 

encuesta a estudiantes menores de edad correspondientes a 2º, 3º y 4º de la ESO?
b) ¿Qué criterios educativos se han seguido para la realización de la encuesta?
c) ¿Qué relación tiene el titulo de la encuesta «Aculturació i Aculturació lin-

güística dels descendents de migrants. Reptes i potencialitats per a l’aprenentatge 
lingüístic i la inclusió lingüística i socioeducativa», con la población y la provincia 
escogida?

2. ¿Quién ha autorizado el pase de estas encuestas a los centros educativos?
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3. ¿Qué significa para el Departament d’Educació el termino «inmigrant»?
4. ¿Qué significa para el Departament d’Educació el termino «autóctono»?
5. ¿Pretendía el Departament d’Educació conocer la orientación ideológica y/o 

política de los padres, a través de los alumnos?
6. ¿Con qué objetivo y finalidad el Departament d’Educació obligó a los alumnos 

a informar del lugar de trabajo de sus padres?
7. ¿Para qué necesita el Departament d’Educació conocer los datos personales 

de los padres?
8. ¿Tiene como objetivo por parte del Departament d’Educació, crear una lista de  

alumnos afines y no afines al movimento político que defiende la independencia  
de Cataluña?

Palacio del Parlamento, 15 de enero de 2020 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autorització per 
a fer una enquesta als instituts Numància i Terra Roja, de Santa 
Coloma de Gramenet (Barcelonès)
314-06541/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 55729 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

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

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

A través de los medios de comunicación hemos sido conocedores de la realiza-
ción de una encuesta que contenia preguntas sobre si apoyan o no el movimiento 
independentista y su afinidad a alumnos menores de edad de 3º y 4º de ESO en los 
centros educativos Institut Numància e Institut Terra Roja de la población de Sta. 
Colomona de Gramanet. Según dichas informaciones la encuesta venía promovida 
por la Universitat de Lleida.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Quién autorizó la realización de dicha encuesta dentro del propio centro?
2. ¿Cuál o cuáles son los objetivos que pretenden obtener el centro con dicha 

encuesta?
3. ¿Se ha pasado al Departament d’Educació los resultados de la encuesta?

Palacio del Parlamento, 15 de enero de 2020 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals el Departament d’Educació va permetre que es fes una 
enquesta a menors d’edat als instituts Numància i Terra Roja, de 
Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès)
314-06542/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 55730 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

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

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

A través de los medios de comunicación hemos sido conocedores de la realiza-
ción de una encuesta que contenia preguntas sobre si apoyan o no el movimiento 
independentista y su afinidad a alumnos menores de edad de 3º y 4º de ESO en cen-
tros educativos Institut Numància e Institut Terra Roja en la población de Sta Colo-
ma de Gramanet y otros. Según dichas informaciones la encuesta venía promovida 
por la Universitat de Lleida.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Por qué motivos ha permitido el Departament d’Educació que se realice esta 

encuesta a estudiantes menores de edad correspondientes a 3º y 4º de la ESO?
b) ¿Qué criterios educativos se han seguido para la realización de la encuesta?
c) ¿Qué relación tiene el titulo de la encuesta «Aculturació i Aculturació lin-

güística dels descendents de migrants. Reptes i potencialitats per a l’aprenentatge 
lingüístic i la inclusió lingüística i socioeducativa» con la población y provincia es-
cogida?

2. ¿Quién ha autorizado el pase de estas encuestas a los centros educativos?
3. ¿Qué significa para el Departament d’Educació el termino «inmigrant»?
4. ¿Qué significa para el Departament d’Educació el termino «autóctono»?
5. ¿Pretendía el Departament d’Educació conocer la orientación ideológica y/o 
política de los padres, a través de los alumnos?
6. ¿Con qué objetivo y finalidad el Departament d’Educació obligó a los alumnos 

a informar del lugar de trabajo de sus padres?
7. ¿Para qué necesita el Departament d’Educació conocer los datos personales 

de los padres?
8. ¿Tiene como objetivo por parte del Departament d’Educació, crear una lista de  

alumnos afines y no afines al movimento político que defiende la independencia  
de Cataluña?

Palacio del Parlamento, 15 de enero de 2020 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autorització per 
a fer una enquesta a l’Institut Intermunicipal del Penedès, de Sant 
Sadurní d’Anoia (Alt Penedès)
314-06543/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 55731 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

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

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

A través de los medios de comunicación hemos sido conocedores de la realiza-
ción de una encuesta que contenia preguntas sobre si apoyan o no el movimiento 
independentista y su afinidad a alumnos menores de edad de 3º y 4º de ESO en el 
centro educativo Institut Intermunicipal del Penedes, en la población de Sant Sadur-
ní d’Anoia. Según dichas informaciones la encuesta venía promovida por la Univer-
sitat de Lleida.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Quién autorizó la realización de dicha encuesta dentro del propio centro?
2. ¿Cuál o cuáles son los objetivos que pretenden obtener el centro con dicha 

encuesta?
3. ¿Se ha pasado al Departament d’Educació los resultados de la encuesta?

Palacio del Parlamento, 15 de enero de 2020 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals el Departament d’Educació va permetre que es fes una 
enquesta a menors d’edat a l’Institut Intermunicipal del Penedès, de 
Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès)
314-06544/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 55732 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

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

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

A través de los medios de comunicación hemos sido conocedores de la realiza-
ción de una encuesta que contenia preguntas sobre si apoyan o no el movimiento 
independentista y su afinidad a alumnos menores de edad de 3º y 4º de ESO en el 
centro educativo Institut Intermunicipal del Penedes, en la población de Sant Sadur-
ni de Noia, y otros. Según dichas informaciones la encuesta venía promovida por la 
Universitat de Lleida.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Por qué motivos ha permitido el Departament d’Educació que se realice esta 

encuesta a estudiantes menores de edad correspondientes a 3º y 4º de la ESO?
b) ¿Qué criterios educativos se han seguido para la realización de la encuesta?
c) ¿Qué relación tiene el titulo de la encuesta «Aculturació i Aculturació lin-

güística dels descendents de migrants. Reptes i potencialitats per a l’aprenentatge 
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lingüístic i la inclusió lingüística i socioeducativa» con la población y provincia es-
cogida?

2. ¿Quién ha autorizado el pase de estas encuestas a los centros educativos?
3. ¿Qué significa para el Departament d’Educació el termino «inmigrant»?
4. ¿Qué significa para el Departament d’Educació el termino «autóctono»?
5. ¿Pretendía el Departament d’Educació conocer la orientación ideológica y/o 

política de los padres, a través de los alumnos?
6. ¿Con qué objetivo y finalidad el Departament d’Educació obligó a los alumnos 

a informar del lugar de trabajo de sus padres?
7. ¿Para qué necesita el Departament d’Educació conocer los datos personales 

de los padres?
8. ¿Tiene como objetivo por parte del Departament d’Educació, crear una lista de  

alumnos afines y no afines al movimento político que defiende la independencia  
de Cataluña?

Palacio del Parlamento, 15 de enero de 2020 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autorització per 
a fer una enquesta a l’Institut Pablo Ruiz Picasso de Sant Feliu de 
Codines (Vallès Oriental)
314-06545/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 55733 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

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

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

A través de los medios de comunicación hemos sido conocedores de la realiza-
ción de una encuesta que contenia preguntas sobre si apoyan o no el movimiento 
independentista y su afinidad a alumnos menores de edad de 3º y 4º de ESO en el 
centro educativo Institut Institut de Batxillerat Pablo Ruiz Picasso, en la población 
de San Feliu Codines. Según dichas informaciones la encuesta venía promovida por 
la Universitat de Lleida.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Quién autorizó la realización de dicha encuesta dentro del propio centro?
2. ¿Cuál o cuáles son los objetivos que pretenden obtener el centro con dicha 

encuesta?
3. ¿Se ha pasado al Departament d’Educació los resultados de la encuesta?

Palacio del Parlamento, 15 de enero de 2020 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals el Departament d’Educació va permetre que es fes una 
enquesta a menors d’edat a l’Institut Pablo Ruiz Picasso de Sant 
Feliu de Codines (Vallès Oriental)
314-06546/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 55734 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

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

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

A través de los medios de comunicación hemos sido conocedores de la realiza-
ción de una encuesta que contenia preguntas sobre si apoyan o no el movimiento 
independentista y su afinidad a alumnos menores de edad de 3º y 4º de ESO en el 
centro educativo Institut de Batxillerat Pablo Ruiz Picasso, en la población de Sant 
Feliu Codines, y otros. Según dichas informaciones la encuesta venía promovida por 
la Universitat de Lleida.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Por qué motivos ha permitido el Departament d’Educació que se realice esta 

encuesta a estudiantes menores de edad correspondientes a 3º y 4º de la ESO?
b) ¿Qué criterios educativos se han seguido para la realización de la encuesta?
c) ¿Qué relación tiene el titulo de la encuesta «Aculturació i Aculturació lin-

güística dels descendents de migrants. Reptes i potencialitats per a l’aprenentatge 
lingüístic i la inclusió lingüística i socioeducativa» con la población y provincia es-
cogida?

2. ¿Quién ha autorizado el pase de estas encuestas a los centros educativos?
3. ¿Qué significa para el Departament d’Educació el termino «inmigrant»?
4. ¿Qué significa para el Departament d’Educació el termino «autóctono»?
5. ¿Pretendía el Departament d’Educació conocer la orientación ideológica y/o 

política de los padres, a través de los alumnos?
6. ¿Con qué objetivo y finalidad el Departament d’Educació obligó a los alumnos 

a informar del lugar de trabajo de sus padres?
7. ¿Para qué necesita el Departament d’Educació conocer los datos personales 

de los padres?
8. ¿Tiene como objetivo por parte del Departament d’Educació, crear una lista de  

alumnos afines y no afines al movimento político que defiende la independencia  
de Cataluña?

Palacio del Parlamento, 15 de enero de 2020 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autorització per a 
fer una enquesta a l’Institut Pablo Ruiz Picasso de Barcelona
314-06547/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 55735 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

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

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

A través de los medios de comunicación hemos sido conocedores de la realiza-
ción de una encuesta que contenia preguntas sobre si apoyan o no el movimiento 
independentista y su afinidad a alumnos menores de edad de 3º y 4º de ESO en el 
centro educativo Institut Institut Públic Pablo R Picasso, en Barcelona. Según dichas 
informaciones la encuesta venía promovida por la Universitat de Lleida.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Quién autorizó la realización de dicha encuesta dentro del propio centro?
2. ¿Cuál o cuáles son los objetivos que pretenden obtener el centro con dicha 

encuesta?
3. ¿Se ha pasado al Departament d’Educació los resultados de la encuesta?

Palacio del Parlamento, 15 de enero de 2020 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius 
pels quals el Departament d’Educació va permetre que es fes 
una enquesta a menors d’edat a l’Institut Pablo Ruiz Picasso de 
Barcelona
314-06548/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 55736 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

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

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

A través de los medios de comunicación hemos sido conocedores de la realiza-
ción de una encuesta que contenia preguntas sobre si apoyan o no el movimiento 
independentista y su afinidad a alumnos menores de edad de 3º y 4º de ESO en el 
centro educativo Institut de Públic Pablo R Picasso, en Barcelona, y otros. Según di-
chas informaciones la encuesta venía promovida por la Universitat de Lleida.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
1.¿Por qué motivos ha permitido el Departament d’Educació que se realice esta 

encuesta a estudiantes menores de edad correspondientes a 3º y 4º de la ESO?
b) ¿Qué criterios educativos se han seguido para la realización de la encuesta?
c) ¿Qué relación tiene el titulo de la encuesta «Aculturació i Aculturació lin-

güística dels descendents de migrants. Reptes i potencialitats per a l’aprenentatge 
lingüístic i la inclusió lingüística i socioeducativa» con la población y provincia es-
cogida?

2. ¿Quién ha autorizado el pase de estas encuestas a los centros educativos?
3. ¿Qué significa para el Departament d’Educació el termino «inmigrant»?
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4. ¿Qué significa para el Departament d’Educació el termino «autóctono»?
5. ¿Pretendía el Departament d’Educació conocer la orientación ideológica y/o 

política de los padres, a través de los alumnos?
6. ¿Con qué objetivo y finalidad el Departament d’Educació obligó a los alumnos 

a informar del lugar de trabajo de sus padres?
7. ¿Para qué necesita el Departament d’Educació conocer los datos personales 

de los padres?
8. ¿Tiene como objetivo por parte del Departament d’Educació, crear una lista de  

alumnos afines y no afines al movimento político que defiende la independencia  
de Cataluña?

Palacio del Parlamento, 15 de enero de 2020 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autorització per a 
fer una enquesta a l’Institut El Cairat, d’Esparreguera (Baix Llobregat)
314-06549/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 55737 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

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

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

A través de los medios de comunicación hemos sido conocedores de la realiza-
ción de una encuesta que contenia preguntas sobre si apoyan o no el movimiento 
independentista y su afinidad a alumnos menores de edad de 3º y 4º de ESO en el 
centro educativo Institut El Cairat, en el municipio de Esparreguera. Según dichas 
informaciones la encuesta venía promovida por la Universitat de Lleida.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Quién autorizó la realización de dicha encuesta dentro del propio centro?
1. ¿Cuál o cuáles son los objetivos que pretenden obtener el centro con dicha en-

cuesta?
2. ¿Se ha pasado al Departament d’Educació los resultados de la encuesta?

Palacio del Parlamento, 15 de enero de 2020 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals el Departament d’Educació va permetre que es fes una 
enquesta a menors d’edat a l’Institut El Cairat, d’Esparreguera (Baix 
Llobregat)
314-06550/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 55738 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

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

con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
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A través de los medios de comunicación hemos sido conocedores de la realiza-
ción de una encuesta que contenia preguntas sobre si apoyan o no el movimiento 
independentista y su afinidad a alumnos menores de edad de 3º y 4º de ESO en el 
centro educativo Institut El Cairat, en el municipio de Esparreguera, y otros. Según 
dichas informaciones la encuesta venía promovida por la Universitat de Lleida.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Por qué motivos ha permitido el Departament d’Educació que se realice esta 

encuesta a estudiantes menores de edad correspondientes a 3º y 4º de la ESO?
b) ¿Qué criterios educativos se han seguido para la realización de la encuesta?
c) ¿Qué relación tiene el titulo de la encuesta «Aculturació i Aculturació lin-

güística dels descendents de migrants. Reptes i potencialitats per a l’aprenentatge 
lingüístic i la inclusió lingüística i socioeducativa» con la población y provincia es-
cogida?

2. ¿Quién ha autorizado el pase de estas encuestas a los centros educativos?
3. ¿Qué significa para el Departament d’Educació el termino «inmigrant»?
4. ¿Qué significa para el Departament d’Educació el termino «autóctono»?
5. ¿Pretendía el Departament d’Educació conocer la orientación ideológica y/o 

política de los padres, a través de los alumnos?
6. ¿Con qué objetivo y finalidad el Departament d’Educació obligó a los alumnos 

a informar del lugar de trabajo de sus padres?
7. ¿Para qué necesita el Departament d’Educació conocer los datos personales 

de los padres?
8. ¿Tiene como objetivo por parte del Departament d’Educació, crear una lista de  

alumnos afines y no afines al movimento político que defiende la independencia  
de Cataluña?

Palacio del Parlamento, 15 de enero de 2020 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autorització per 
a fer una enquesta a l’Institut Baix a Mar, de Vilanova i la Geltrú 
(Garraf)
314-06551/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 55739 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

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

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

A través de los medios de comunicación hemos sido conocedores de la realiza-
ción de una encuesta que contenia preguntas sobre si apoyan o no el movimiento 
independentista y su afinidad a alumnos menores de edad de 3º y 4º de ESO en el 
centro educativo Institut Baix a Mar en el municipio de Vilanova i la Geltrú. Según 
dichas informaciones la encuesta venía promovida por la Universitat de Lleida.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Quién autorizó la realización de dicha encuesta dentro del propio centro?
2. ¿Cuál o cuáles son los objetivos que pretenden obtener el centro con dicha 

encuesta?
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3. ¿Se ha pasado al Departament d’Educació los resultados de la encuesta?

Palacio del Parlamento, 15 de enero de 2020 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals el Departament d’Educació va permetre que es fes una 
enquesta a menors d’edat a l’Institut Baix a Mar, de Vilanova i la 
Geltrú (Garraf)
314-06552/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 55740 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

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

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

A través de los medios de comunicación hemos sido conocedores de la realiza-
ción de una encuesta que contenia preguntas sobre si apoyan o no el movimiento 
independentista y su afinidad a alumnos menores de edad de 3º y 4º de ESO en el 
centro educativo Institut de Baix a Mar en el municipio de Vilanova i la Geltru y 
otros. Según dichas informaciones la encuesta venía promovida por la Universitat 
de Lleida.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Por qué motivos ha permitido el Departament d’Educació que se realice esta 

encuesta a estudiantes menores de edad correspondientes a 3º y 4º de la ESO?
b) ¿Qué criterios educativos se han seguido para la realización de la encuesta?
c) ¿Qué relación tiene el titulo de la encuesta «Aculturació i Aculturació lin-

güística dels descendents de migrants. Reptes i potencialitats per a l’aprenentatge 
lingüístic i la inclusió lingüística i socioeducativa» con la población y provincia es-
cogida?

2. ¿Quién ha autorizado el pase de estas encuestas a los centros educativos?
3. ¿Qué significa para el Departament d’Educació el termino «inmigrant»?
4. ¿Qué significa para el Departament d’Educació el termino «autóctono»?
5. ¿Pretendía el Departament d’Educació conocer la orientación ideológica y/o 

política de los padres, a través de los alumnos?
6. ¿Con qué objetivo y finalidad el Departament d’Educació obligó a los alumnos 

a informar del lugar de trabajo de sus padres?
7. ¿Para qué necesita el Departament d’Educació conocer los datos personales 

de los padres?
8. ¿Tiene como objetivo por parte del Departament d’Educació, crear una lista de  

alumnos afines y no afines al movimento político que defiende la independencia  
de Cataluña?

Palacio del Parlamento, 15 de enero de 2020 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals el Departament d’Educació va permetre que es fes una 
enquesta a menors d’edat a l’Institut El Morell
314-06553/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, DEL GP CS

Reg. 55741 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

A través de los medios de comunicación hemos sido conocedores de la realiza-
ción de una encuesta que contenia preguntas sobre si apoyan o no el movimiento 
independentista y su afinidad a alumnos menores de edad de 3º y 4º de ESO en el 
centro educativo Institut El Morell, en la población de El Morell, y otros. Según di-
chas informaciones la encuesta venía promovida por la Universitat de Lleida.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Por qué motivos ha permitido el Departament d’Educació que se realice esta 

encuesta a estudiantes menores de edad correspondientes a 3º y 4º de la ESO?
b) ¿Qué criterios educativos se han seguido para la realización de la encuesta?
c) ¿Qué relación tiene el titulo de la encuesta «Aculturació i Aculturació lin-

güística dels descendents de migrants. Reptes i potencialitats per a l’aprenentatge 
lingüístic i la inclusió lingüística i socioeducativa» con la población y provincia es-
cogida?

2. ¿Quién ha autorizado el pase de estas encuestas a los centros educativos?
3. ¿Qué significa para el Departament d’Educació el termino «inmigrant»?
4. ¿Qué significa para el Departament d’Educació el termino «autóctono»?
5. ¿Pretendía el Departament d’Educació conocer la orientación ideológica y/o 

política de los padres, a través de los alumnos?
6. ¿Con qué objetivo y finalidad el Departament d’Educació obligó a los alumnos 

a informar del lugar de trabajo de sus padres?
7. ¿Para qué necesita el Departament d’Educació conocer los datos personales 

de los padres?
8. ¿Tiene como objetivo por parte del Departament d’Educació, crear una lista de  

alumnos afines y no afines al movimento político que defiende la independencia  
de Cataluña?

Palacio del Parlamento, 14 de enero de 2020 
Maialen Fernández Cabezas, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autorització per a 
fer una enquesta a l’Institut El Morell
314-06554/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, DEL GP CS

Reg. 55742 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
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A través de los medios de comunicación hemos sido conocedores de la realiza-
ción de una encuesta que contenia preguntas sobre si apoyan o no el movimiento 
independentista y su afinidad a alumnos menores de edad de 3º y 4º de ESO en el 
centro educativo Institut El Morell, en la población de El Morell. Según dichas in-
formaciones la encuesta venía promovida por la Universitat de Lleida.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Quién autorizó la realización de dicha encuesta dentro del propio centro?
2. .¿Cuál o cuáles son los objetivos que pretenden obtener el centro con dicha 

encuesta?
3. ¿Se ha pasado al Departament d’Educació los resultados de la encuesta?

Palacio del Parlamento, 14 de enero de 2020 
Maialen Fernández Cabezas, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autorització per a 
fer una enquesta a l’Institut Ermessenda, de Girona
314-06555/12

FORMULACIÓ: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS

Reg. 55743 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Héctor Amelló Montiu, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do 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.

A través de los medios de comunicación hemos sido conocedores de la realiza-
ción de una encuesta que contenia preguntas sobre si apoyan o no el movimiento 
independentista y su afinidad a alumnos menores de edad de 3º y 4º de ESO en el 
centro educativo Institut Ermessenda en Girona. Según dichas informaciones la en-
cuesta venía promovida por la Universitat de Lleida.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Quién autorizó la realización de dicha encuesta dentro del propio centro?
2. ¿Cuál o cuáles son los objetivos que pretenden obtener el centro con dicha 

encuesta?
3. ¿Se ha pasado al Departament d’Educació los resultados de la encuesta?

Palacio del Parlamento, 15 de enero de 2020 
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals el Departament d’Educació va permetre que es fes una 
enquesta a menors d’edat a l’Institut Ermessenda, de Girona
314-06556/12

FORMULACIÓ: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS

Reg. 55744 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Héctor Amelló Montiu, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do 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.
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A través de los medios de comunicación hemos sido conocedores de la realiza-
ción de una encuesta que contenia preguntas sobre si apoyan o no el movimiento 
independentista y su afinidad a alumnos menores de edad de 3º y 4º de ESO en el 
centro educativo Institut de Institut Ermessenda en Girona. Según dichas informa-
ciones la encuesta venía promovida por la Universitat de Lleida.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Por qué motivos ha permitido el Departament d’Educació que se realice esta 

encuesta a estudiantes menores de edad correspondientes a 3º y 4º de la ESO?
b) ¿Qué criterios educativos se han seguido para la realización de la encuesta?
c) ¿Qué relación tiene el titulo de la encuesta «Aculturació i Aculturació lin-

güística dels descendents de migrants. Reptes i potencialitats per a l’aprenentatge 
lingüístic i la inclusió lingüística i socioeducativa» con la población y provincia es-
cogida?

2. ¿Quién ha autorizado el pase de estas encuestas a los centros educativos?
3. ¿Qué significa para el Departament d’Educació el termino «inmigrant»?
4. ¿Qué significa para el Departament d’Educació el termino «autóctono»?
5. ¿Pretendía el Departament d’Educació conocer la orientación ideológica y/o 

política de los padres, a través de los alumnos?
6. ¿Con qué objetivo y finalidad el Departament d’Educació obligó a los alumnos 

a informar del lugar de trabajo de sus padres?
7. ¿Para qué necesita el Departament d’Educació conocer los datos personales 

de los padres?
8. ¿Tiene como objetivo por parte del Departament d’Educació, crear una lista de  

alumnos afines y no afines al movimento político que defiende la independencia  
de Cataluña?

Palacio del Parlamento, 15 de enero de 2020 
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els equips 
d’emergències mèdiques que van actuar després de l’explosió 
produïda a les instal·lacions de l’empresa Industrias Químicas del 
Óxido de Etileno (Iqoxe)
314-06557/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 55808 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins equips d’emergències mèdiques van actuar després de l’explosió produ-

ïda en les instal·lacions de l’empresa Iqoxe el 14 de gener de 2020?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el personal que 
tenia el Centre de Coordinació de Reus per a donar resposta mèdica 
als afectats per l’explosió produïda a les instal·lacions de l’empresa 
Industrias Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe)
314-06558/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 55809 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Amb quin personal comptava el Centre de Coordinació (CeCor) de Reus per 

donar la resposta mèdica necessària a l’explosió produïda en les instal·lacions de 
l’empresa Iqoxe el 14 de gener de 2020?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps de 
resposta dels equips d’emergències mèdiques a l’explosió produïda 
a les instal·lacions de l’empresa Industrias Químicas del Óxido de 
Etileno (Iqoxe)
314-06559/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 55810 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins temps de resposta van tenir els equips d’emergències mèdiques a l’explo-

sió produïda en les instal·lacions de l’empresa Iqoxe el 14 de gener de 2020?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols que 
va activar el Centre de Coordinació de Reus després de l’explosió 
produïda a les instal·lacions de l’empresa Industrias Químicas del 
Óxido de Etileno (Iqoxe)
314-06560/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 55811 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins protocols va activar el Centre de Coordinació (CeCor) de Reus després 

de l’explosió produïda a les instal·lacions de l’empresa Iqoxe el 14 de gener de 2020?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actualització de 
funcions en els decrets reguladors de les delegacions del Govern a 
l’Argentina, Mèxic i Tunísia
314-06561/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 55830 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

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

amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

El Govern ha refet els decrets reguladors de les tres Delegacions del Govern de 
la Generalitat a Argentina, Mèxic i Tunísia actualitzant les seves funcions, les quals 
el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va suspendre cautelarment.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Què ha refet concretament i quines funcions ha actualitzat?

Palau del Parlament, 15 de gener de 2020
Susana Beltrán García, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat del 
procediment judicial relatiu a les delegacions del Govern a 
l’Argentina, Mèxic i Tunísia
314-06562/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 55831 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

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

amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

El Govern ha refet els Decrets reguladors de les tres Delegacions del Govern de 
la Generalitat a Argentina, Mèxic i Tunísia actualitzant les seves funcions, les quals 
el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va suspendre cautelarment.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és l’estat actual d’aquest procediment judicial?

Palau del Parlament, 15 de gener de 2020
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la representació de 
la Generalitat en la Conferència Sectorial d’Administració Pública del 
2016 ençà
314-06563/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 55832 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do 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.

En relación con la Conferència Sectorial d’Administració Pública que se ha cele-
brado desde el año 2016 hasta la fecha de respuesta de esta pregunta, 

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué persona o personas han acudido a las reuniones en representación de la 

Generalitat de Cataluña?
– ¿En qué fecha concreta se han reunido?
– ¿Cuál ha sido la postura que se ha tomado en los asuntos que se han tratado?

Palacio del Parlamento, 10 de enero de 2020 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la representació de 
la Generalitat en la Conferència per a Afers Relacionats amb la Unió 
Europea del 2016 ençà
314-06564/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 55833 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do 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.

En relación con la Conferència per Assumptes relacionats amb la Unió Europea 
que se ha celebrado desde el año 2016 hasta la fecha de respuesta de esta pregunta,

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué persona o personas han acudido a las reuniones en representación de la 

Generalitat de Cataluña?
– ¿En qué fecha concreta se han reunido?
– ¿Cuál ha sido la postura que se ha tomado en los asuntos que se han tratado?

Palacio del Parlamento, 10 de enero de 2020 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la representació 
de la Generalitat en la Conferència Sectorial d’Agricultura i 
Desenvolupament Rural del 2016 ençà
314-06565/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 55834 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do 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.

En relación con la Conferència Sectorial d’Agricultura i Desenvolupament Rural 
que se ha celebrado desde el año 2016 hasta la fecha de respuesta de esta pregunta, 

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué persona o personas han acudido a las reuniones en representación de la 

Generalitat de Cataluña?
– ¿En qué fecha concreta se han reunido?
– ¿Cuál ha sido la postura que se ha tomado en los asuntos que se han tratado?

Palacio del Parlamento, 10 de enero de 2020 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la representació de 
la Generalitat en el Consell Consultiu de Política Agrícola per a Afers 
Comunitaris del 2016 ençà
314-06566/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 55835 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do 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.

En relación con el Consell Consultiu de Política Agrícola per Assumptes Co-
munitaris que se ha celebrado desde el año 2016 hasta la fecha de respuesta de esta 
pregunta,

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué persona o personas han acudido a las reuniones en representación de la 

Generalitat de Cataluña?
– ¿En qué fecha concreta se han reunido?
– ¿Cuál ha sido la postura que se ha tomado en los asuntos que se han tratado?

Palacio del Parlamento, 10 de enero de 2020 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la representació 
de la Generalitat en el Consell Consultiu de Política Pesquera per a 
Afers Comunitaris del 2016 ençà
314-06567/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 55836 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do 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.

En relación con el Consell Consultiu de Política Pesquera per a Assumptes Co-
munitaris que se ha celebrado desde el año 2016 hasta la fecha de respuesta de esta 
pregunta, 

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué persona o personas han acudido a las reuniones en representación de la 

Generalitat de Cataluña?
– ¿En qué fecha concreta se han reunido?
– ¿Cuál ha sido la postura que se ha tomado en los asuntos que se han tratado?

Palacio del Parlamento, 10 de enero de 2020 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la representació de 
la Generalitat en el Consell Sectorial de Cultura del 2016 ençà
314-06568/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 55837 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do 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.

En relación con el Consell Sectorial de Cultura que se ha celebrado desde el año 
2016 hasta la fecha de respuesta de esta pregunta, 

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué persona o personas han acudido a las reuniones en representación de la 

Generalitat de Cataluña?
– ¿En qué fecha concreta se han reunido?
– ¿Cuál ha sido la postura que se ha tomado en los asuntos que se han tratado?

Palacio del Parlamento, 10 de enero de 2020 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la representació 
de la Generalitat en el Consell de Política Fiscal i Financera de les 
Comunitats Autònomes del 2016 ençà
314-06569/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 55838 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do 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.

En relación con el Consell de Política Fiscal i Financera de les Comunitats Au-
tònomes que se ha celebrado desde el año 2016 hasta la fecha de respuesta de esta 
pregunta, 

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué persona o personas han acudido a las reuniones en representación de la 

Generalitat de Cataluña?
– ¿En qué fecha concreta se han reunido?
– ¿Cuál ha sido la postura que se ha tomado en los asuntos que se han tratado?

Palacio del Parlamento, 10 de enero de 2020 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la representació de 
la Generalitat en la Conferència Sectorial d’Educació del 2016 ençà
314-06570/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 55839 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do 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.

En relación con la Conferència Sectorial d’Educació que se ha celebrado desde 
el año 2016 hasta la fecha de respuesta de esta pregunta, 

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué persona o personas han acudido a las reuniones en representación de la 

Generalitat de Cataluña?
– ¿En qué fecha concreta se han reunido?
– ¿Cuál ha sido la postura que se ha tomado en los asuntos que se han tratado?

Palacio del Parlamento, 10 de enero de 2020 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la representació de 
la Generalitat en la Conferència General de Política Universitària del 
2016 ençà
314-06571/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 55840 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do 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.

En relación con la Conferència General de Política Universitaria que se ha cele-
brado desde el año 2016 hasta la fecha de respuesta de esta pregunta, 

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué persona o personas han acudido a las reuniones en representación de la 

Generalitat de Cataluña?
– ¿En qué fecha concreta se han reunido?
– ¿Cuál ha sido la postura que se ha tomado en los asuntos que se han tratado?

Palacio del Parlamento, 10 de enero de 2020 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la representació de 
la Generalitat en la Conferència Sectorial de Telecomunicacions i 
Societat de la Informació del 2016 ençà
314-06572/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 55841 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do 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.

En relación con la Conferència Sectorial de Telecomunicacions i Societat de la 
Informació que se ha celebrado desde el año 2016 hasta la fecha de respuesta de esta 
pregunta, 

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué persona o personas han acudido a las reuniones en representación de la 

Generalitat de Cataluña?
– ¿En qué fecha concreta se han reunido?
– ¿Cuál ha sido la postura que se ha tomado en los asuntos que se han tratado?

Palacio del Parlamento, 10 de enero de 2020 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la representació de 
la Generalitat en la Conferència Sectorial de Medi Ambient del 2016 
ençà
314-06573/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 55842 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do 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.

En relación con la Conferència Sectorial de Medi Ambient que se ha celebrado 
desde el año 2016 hasta la fecha de respuesta de esta pregunta, 

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué persona o personas han acudido a las reuniones en representación de la 

Generalitat de Cataluña?
– ¿En qué fecha concreta se han reunido?
– ¿Cuál ha sido la postura que se ha tomado en los asuntos que se han tratado?

Palacio del Parlamento, 10 de enero de 2020 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la representació de 
la Generalitat en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de 
Salut del 2016 ençà
314-06574/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 55843 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do 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.

En relación con el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut que se 
ha celebrado desde el año 2016 hasta la fecha de respuesta de esta pregunta, 

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué persona o personas han acudido a las reuniones en representación de la 

Generalitat de Cataluña?
– ¿En qué fecha concreta se han reunido?
– ¿Cuál ha sido la postura que se ha tomado en los asuntos que se han tratado?

Palacio del Parlamento, 10 de enero de 2020 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la representació de 
la Generalitat en la Conferència Sectorial d’Igualtat del 2016 ençà
314-06575/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 55844 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do 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.

En relación con la Conferència Sectorial d’Igualtat que se ha celebrado desde el 
año 2016 hasta la fecha de respuesta de esta pregunta, 

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué persona o personas han acudido a las reuniones en representación de la 

Generalitat de Cataluña?
– ¿En qué fecha concreta se han reunido?
– ¿Cuál ha sido la postura que se ha tomado en los asuntos que se han tratado?

Palacio del Parlamento, 10 de enero de 2020 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la representació de 
la Generalitat en la Conferència Sectorial d’Immigració del 2016 ençà
314-06576/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 55845 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do 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.

En relación con la Conferència Sectorial d’Immigració que se ha celebrado des-
de el año 2016 hasta la fecha de respuesta de esta pregunta, 

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué persona o personas han acudido a las reuniones en representación de la 

Generalitat de Cataluña?
– ¿En qué fecha concreta se han reunido?
– ¿Cuál ha sido la postura que se ha tomado en los asuntos que se han tratado?

Palacio del Parlamento, 10 de enero de 2020 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la representació de 
la Generalitat en la Conferència Interterritorial de Cooperació per al 
Desenvolupament del 2016 ençà
314-06577/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 55846 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do 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.

En relación con la Conferència Interterritorial de Cooperació per al Desenvolu-
pament que se ha celebrado desde el año 2016 hasta la fecha de respuesta de esta 
pregunta, 

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué persona o personas han acudido a las reuniones en representación de la 

Generalitat de Cataluña?
– ¿En qué fecha concreta se han reunido?
– ¿Cuál ha sido la postura que se ha tomado en los asuntos que se han tratado?

Palacio del Parlamento, 10 de enero de 2020 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la representació de 
la Generalitat en la Conferència Sectorial per a Afers de la Seguretat 
Nacional del 2016 ençà
314-06578/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 55847 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do 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.

En relación con la Conferència Sectorial per a Assumptes de la Seguretat Nacio-
nal que se ha celebrado desde el año 2016 hasta la fecha de respuesta de esta pre-
gunta, 

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué persona o personas han acudido a las reuniones en representación de la 

Generalitat de Cataluña?
– ¿En qué fecha concreta se han reunido?
– ¿Cuál ha sido la postura que se ha tomado en los asuntos que se han tratado?

Palacio del Parlamento, 10 de enero de 2020 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no 
s’ha publicat l’actualització de la Diagnosi per a l’Estratègia catalana 
per a l’ocupació del període 2017-2018
314-06579/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 55908 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el motiu pel qual no s’ha publicat l’actualització de la Diagnosi per a 

l’Estratègia catalana per a l’ocupació del període 2017-2018? Té previst el Govern 
publicar-la?

Palau del Parlament, 15 de gener de 2020
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
previstes en matèria d’avaluació de l’Estratègia catalana per a 
l’ocupació
314-06580/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 55909 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines actuacions té previstes el Govern per donar compliment al que dispo-

sen els articles 6.5 i 6.6 de la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’ordenació del sistema 
d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació en matèria d’avaluació de l’Estratègia ca-
talana per a l’ocupació? Quan té previst el Govern dur-les a terme?

Palau del Parlament, 15 de gener de 2020
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la investigació a 
Ryanair per vulneració dels drets de la plantilla a Girona
314-06581/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 55910 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 

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

El passat dotze de desembre, el Govern va emetre una nota de premsa on s’infor-
mava que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies investigava d’ofici si 
Ryanair havia vulnerat els drets de la plantilla de Girona.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Ha finalitzat ja aquest procediment? Quines són les conclusions d’aquesta in-

vestigació?

Palau del Parlament, 15 de gener de 2020
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’emprendre actuacions administratives contra Ryanair
314-06582/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 55911 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 

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

El passat dotze de desembre, el Govern va emetre una nota de premsa on s’infor-
mava que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies investigava d’ofici si 
Ryanair havia vulnerat els drets de la plantilla de Girona.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Té previstes el Govern actuacions administratives contra Ryanair?

Palau del Parlament, 15 de gener de 2020
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si té previst 
comunicar a la Fiscalia les conclusions de la investigació a Ryanair
314-06583/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 55912 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 

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

El passat dotze de desembre, el Govern va emetre una nota de premsa on s’infor-
mava que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies investigava d’ofici si 
Ryanair havia vulnerat els drets de la plantilla de Girona.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Govern posar en coneixement de la Fiscalia les conclusions de la 

investigació a Ryanair?

Palau del Parlament, 15 de gener de 2020
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions 
previstes per a protegir els drets laborals de la plantilla de Ryanair 
a Girona
314-06584/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 55913 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines accions té previstes el Govern per protegir els drets laborals de la plan-

tilla de Ryanair a Girona?

Palau del Parlament, 15 de gener de 2020
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions 
previstes per a protegir els drets laborals dels dotze treballadors 
acomiadats per Ryanair a Girona
314-06585/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 55914 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines accions té previstes el Govern per protegir els drets laborals dels dotze 

treballadors de la plantilla de Girona acomiadades per no acceptar les noves condi-
cions laborals imposades per Ryanair?

Palau del Parlament, 15 de gener de 2020
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si és normal 
publicar ofertes que discriminen i vulneren els drets laborals
314-06586/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 55915 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 

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

El passat 10 de gener, la Generalitat de Catalunya, per mitjà del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya, va publicar una oferta laboral de l’empresa Gustavoci –referència 
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FA05594029– per treballar d’empleada de la llar. Les condicions, entre d’altres, són 
dos dies de descans al mes, salari de 500 euros mensuals i no tenir fills.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Considera normal el Govern publicar ofertes que discriminen i vulneren els 

drets laborals?

Palau del Parlament, 15 de gener de 2020
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a 
publicar ofertes en el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
314-06587/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 55916 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 

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

El passat 10 de gener, la Generalitat de Catalunya, per mitjà del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya, va publicar una oferta laboral de l’empresa Gustavoci –referència 
FA05594029– per treballar d’empleada de la llar. Les condicions, entre d’altres, són 
dos dies de descans al mes, salari de 500 euros mensuals i no tenir fills.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins criteris utilitza el Govern per publicar ofertes al Servei d’Ocupació de 

Catalunya?

Palau del Parlament, 15 de gener de 2020
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
previstes amb relació a un accident en què va morir un treballador 
d’una empresa subcontractada en una nau industrial de Terrassa 
(Vallès Occidental)
314-06588/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 55917 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 

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

El passat dia 16 de gener va morir un treballador d’una empresa subcontractada 
al caure de 12 metres mentre realitzava tasques de manteniment d’una nau indus-
trial a Terrassa.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines actuacions té previstes el Govern respecte a aquest accident?

Palau del Parlament, 17 de gener de 2020
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per a combatre l’accidentalitat laboral
314-06589/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 55918 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 

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

El passat dia 16 de gener va morir un treballador d’una empresa subcontractada 
al caure de 12 metres mentre realitzava tasques de manteniment d’una nau indus-
trial a Terrassa.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures ha posat en marxa el Govern per tal de combatre la sinistra-

litat laboral?

Palau del Parlament, 17 de gener de 2020
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de fer 
modificacions en matèria de prevenció de riscos laborals
314-06590/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 55919 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 

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

El passat dia 16 de gener va morir un treballador d’una empresa subcontractada 
al caure de 12 metres mentre realitzava tasques de manteniment d’una nau indus-
trial a Terrassa.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Té prevista el Govern alguna modificació en matèria de prevenció de riscos 

laborals?

Palau del Parlament, 17 de gener de 2020
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex 
d’accidentalitat laboral en el sector del manteniment tècnic d’edificis 
i instal·lacions del 2017 ençà
314-06591/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 55920 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 

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

El passat dia 16 de gener va morir un treballador d’una empresa subcontractada 
al caure de 12 metres mentre realitzava tasques de manteniment d’una nau indus-
trial a Terrassa.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat l’índex de sinistralitat laboral en el sector del manteniment tècnic 

d’edificis i instal·lacions des de l’any 2017?

Palau del Parlament, 17 de gener de 2020
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions de la 
Inspecció de Treball en edificació i en rehabilitació d’edificis del 2017 
ençà
314-06592/12

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 55921 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 

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

El passat dia 16 de gener va morir un treballador d’una empresa subcontractada 
al caure de 12 metres mentre realitzava tasques de manteniment d’una nau indus-
trial a Terrassa.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quantes actuacions ha fet la Inspecció de Treball de Catalunya en l’edificació 

i rehabilitació d’edificis des de l’any 2017?

Palau del Parlament, 17 de gener de 2020
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units
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3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

3.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre el motiu pel qual el reportatge Objectiu 0’7% del programa 
30 minuts de TV3 no apareix en el portal de la transparència de la 
Corporació
325-00068/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 55327 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

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

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.1 i 7 del Reglament del Parla-
ment, presenta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta per escrit.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el motiu pel qual Objectiu 0,7% del programa 30minuts, emès el pas-

sat 12 de gener, no apareix al portal de transparència de la Corporació de Mitjans 
Audiovisuals?

Palau del Parlament, 13 de gener de 2020
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre els motius d’incloure una entrevista a l’expresident Jordi Pujol 
en el reportatge Objectiu 0’7% del programa 30 minuts de TV3
325-00069/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 55328 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

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

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.1 i 7 del Reglament del Parla-
ment, presenta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta per escrit.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els criteris professionals per a incloure una entrevista a l’expresident 

Jordi Pujol al reportatge Objectiu 0,7%, després de que 15 dies abans de la seva 
emissió s’anunciés que l’Agencia Tributària considerava que va defraudar 885.651 
euros?

Palau del Parlament, 13 de gener de 2020
Beatriz Silva Gallardo, diputada 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 per 
escrit sobre els termes de la negociació de l’emissió del reportatge 
Objectiu 0’7% del programa 30 minuts de TV3
325-00070/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 55329 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

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

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.1 i 7 del Reglament del Parla-
ment, presenta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta per escrit.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En quins termes es va negociar l’emissió del reportatge Objectiu 0,7% i quines 

condicions concretes s’estipulen en el contracte amb la o les productores?

Palau del Parlament, 13 de gener de 2020
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre el control del contingut del reportatge Objectiu 0’7% del 
programa 30 minuts de TV3 emès el 12 de gener de 2020
325-00071/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 55330 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

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

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.1 i 7 del Reglament del Parla-
ment, presenta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta per escrit.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Com s’ha controlat el contingut d’Objectiu 0,7% del programa 30minuts del 

passat 12 de gener per part de la CCMA?

Palau del Parlament, 13 de gener de 2020
Beatriz Silva Gallardo, diputada 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 per escrit 
sobre les productores del reportatge Objectiu 0’7% del programa 30 
minuts de TV3
325-00072/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 55331 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

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

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.1 i 7 del Reglament del Parla-
ment, presenta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta per escrit.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines productores han intervingut en la realització d’Objectiu 0,7% del pro-

grama 30minuts?

Palau del Parlament, 13 de gener de 2020
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre el motiu pel qual TV3 no ha dedicat encara un reportatge en 
profunditat al cas Pujol
325-00073/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 55332 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

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

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.1 i 7 del Reglament del Parla-
ment, presenta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta per escrit.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el motiu pel qual TV3 no ha dedicat encara un reportatge en profundi-

tat al cas Pujol tot i la transcendència que ha tingut en la societat catalana?

Palau del Parlament, 13 de gener de 2020
Beatriz Silva Gallardo, diputada 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 per escrit 
sobre el finançament del reportatge Objectiu 0’7% del programa 30 
minuts de TV3
325-00074/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 55333 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020

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

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.1 i 7 del Reglament del Parla-
ment, presenta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta per escrit.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines han estat les fonts de finançament del reportatge «Objectiu 0,7%» del 

programa 30minuts? Si la CCMA ha estat una d’elles, en quin percentatge ha par-
ticipat?

Palau del Parlament, 13 de gener de 2020
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units
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	311-01447/12
	Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs
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	311-01450/12
	Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’actuació del director del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 durant els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
	311-01451/12
	Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’ordres directes donades pel director del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 112 durant els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
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	311-01479/12
	Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la representació de la Generalitat en el Consell Consultiu de Política Pesquera per a Afers Comunitaris del 2016 ençà
	311-01480/12
	Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la representació de la Generalitat en el Consell Sectorial de Cultura del 2016 ençà
	311-01481/12
	Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la representació de la Generalitat en el Consell de Política Fiscal i Financera de les Comunitats Autònomes del 2016 ençà
	311-01482/12
	Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la representació de la Generalitat en la Conferència Sectorial d’Educació del 2016 ençà
	311-01483/12
	Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la representació de la Generalitat en la Conferència General de Política Universitària del 2016 ençà
	311-01484/12
	Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la representació de la Generalitat en la Conferència Sectorial de Telecomunicacions i Societat de la Informació del 2016 ençà
	311-01485/12
	Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la representació de la Generalitat en la Conferència Sectorial de Medi Ambient del 2016 ençà
	311-01486/12
	Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la representació de la Generalitat en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut del 2016 ençà
	311-01487/12
	Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la representació de la Generalitat en la Conferència Sectorial d’Igualtat del 2016 ençà
	311-01488/12
	Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la representació de la Generalitat en la Conferència Sectorial d’Immigració del 2016 ençà
	311-01489/12
	Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la representació de la Generalitat en la Conferència Interterritorial de Cooperació per al Desenvolupament del 2016 ençà
	311-01490/12
	Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la representació de la Generalitat en la Conferència Sectorial per a Afers de la Seguretat Nacional del 2016 ençà
	311-01491/12
	Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs


	3.25.15. Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha reunit amb l’Associació Salvem la Platja de Pals amb relació a la licitació de la gestió dels terrenys de l’antiga Radio Liberty
	314-06474/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no gestiona directament l’eliminació dels edificis encara existents als terrenys de l’antiga Radio Liberty a la platja de Pals
	314-06475/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si aposta pel projecte Aquam als terrenys de l’antiga Radio Liberty a la platja 
de Pals
	314-06476/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha reunit amb els promotors del projecte Aquam als terrenys de l’antiga Radio Liberty a la platja de Pals
	314-06477/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat del projecte Aquam amb la protecció dels hàbitats dunars als terrenys de l’antiga Radio Liberty a la platja de Pals
	314-06478/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la seva intenció amb relació als terrenys de l’antiga Radio Liberty a la platja de Pals
	314-06479/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’abandonament i de risc d’incendi dels terrenys de l’antiga Radio Liberty a la platja de Pals
	314-06480/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’execució del conveni amb l’Estat per a rehabilitar els hàbitats dunars i eliminar les edificacions existents de l’antiga Radio Liberty a la platja de Pals
	314-06481/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aprovació de l’informe que avalua la tecnologia disponible i que analitza les estratègies per a renovar el material tecnològic dels centres de l’Institut Català de la Salut i el Siscat
	314-06482/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de presentació de l’informe d’anàlisi de situació del material tecnològic dels centres de l’Institut Català de la Salut i el Siscat
	314-06483/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la maquinària contra el càncer adquirida amb aportacions de la Fundació Amancio Ortega el 2017
	314-06484/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres hospitalaris que compten amb equips contra el càncer adquirits amb aportacions de la Fundació Amancio Ortega
	314-06485/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres hospitalaris que no compten amb nous equips contra el càncer
	314-06486/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de dotació de nova maquinària contra el càncer als centres hospitalaris
	314-06487/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el resultat de l’aplicació del pla de xoc per a reduir les llistes de valoració de discapacitat i dependència
	314-06488/12
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de la retirada d’una pancarta a la plaça Major de Vic l’11 de gener de 2020 per part dels Mossos d’Esquadra
	314-06489/12
	Formulació: Ferran Roquer i Padrosa, juntament amb una altra diputada del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’explosió a les instal·lacions de l’empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe)
	314-06490/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió i validació dels plans d’emergència i la llicència ambiental de l’empresa Iqoxe
	314-06491/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les afectacions de l’explosió a les instal·lacions de l’empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe)
	314-06492/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes de l’explosió a les instal·lacions de l’empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe)
	314-06493/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la darrera revisió dels plans d’emergència de les empreses petroquímiques
	314-06494/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a evitar fugues com la que es va produir al maig del 2019 en una empresa de la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
	314-06495/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’activació de les sirenes de risc químic després de l’explosió a les instal·lacions de l’empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe)
	314-06496/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es va aconsellar el confinament de la població després de l’explosió a les instal·lacions de l’empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe)
	314-06497/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els llocs de responsables que consten als protocols com a part de l’estructura en cas d’emergència estaven assignats a persones concretes en el cas de l’explosió a les instal·lacions de l’empresa Industri
	314-06498/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la qualitat de l’aire al Camp de Tarragona després de l’explosió a les instal·lacions de l’empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe)
	314-06499/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació que va donar als municipis afectats per l’explosió a les instal·lacions de l’empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe)
	314-06500/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no es va informar els mitjans de comunicació locals després de l’explosió a les instal·lacions de l’empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe)
	314-06501/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de la darrera inspecció de seguretat industrial a l’empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe)
	314-06502/12
	Formulació: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment dels requeriments tècnics de prevenció i seguretat a l’empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe)
	314-06503/12
	Formulació: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’activació del Pla d’emergència exterior del sector químic de Catalunya després de l’accident a l’empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe)
	314-06504/12
	Formulació: Maria Sirvent Escrig, del SP CUP-CC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual l’empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe) no va informar sobre la naturalesa dels productes que contenia el reactor
	314-06505/12
	Formulació: Natàlia Sànchez Dipp, del SP CUP-CC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gestió dels afectats i les conseqüències de l’accident a l’empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe)
	314-06506/12
	Formulació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’hora de l’explosió en una planta petroquímica de Tarragona el 14 de gener de 2020
	314-06507/12
	Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’hora en què es va rebre l’avís de l’explosió en una planta petroquímica de Tarragona el 14 de gener de 2020
	314-06508/12
	Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’hora de posada en marxa del protocol de reacció per l’explosió en una planta petroquímica de Tarragona el 14 de gener de 2020
	314-06509/12
	Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment dels protocols de seguretat en cas d’accident per part de l’empresa química on es va produir una explosió el 14 de gener de 2020
	314-06510/12
	Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el risc tòxic derivat de l’explosió d’un dipòsit d’òxid d’etilè a Tarragona el 14 de gener de 2020
	314-06511/12
	Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les emissions perjudicials per a la salut i el confinament de la població arran de l’explosió en una planta petroquímica de Tarragona el 14 de gener de 2020
	314-06512/12
	Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps d’activació dels canals d’alerta i avís d’emergència arran de l’explosió en una planta petroquímica de Tarragona el 14 de gener de 2020
	314-06513/12
	Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el possible efecte dominó de l’explosió del dipòsit d’òxid d’etilè sobre altres dipòsits o instal·lacions del polígon Sud de la Química de Tarragona
	314-06514/12
	Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració del risc de la població pròxima al polígon Sud de la Química de Tarragona arran de l’explosió d’un dipòsit d’òxid d’etilè
	314-06515/12
	Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació a la salut de les persones i al medi ambient arran de l’explosió en una planta petroquímica de Tarragona
	314-06516/12
	Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no es va informar Tarragona Ràdio de l’explosió en una planta petroquímica
	314-06517/12
	Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no van sonar les alarmes i es va usar megafonia per a recomanar el confinament de la població arran de l’explosió en una planta petroquímica de Tarragona
	314-06518/12
	Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mitjans d’alerta i avís d’emergència dels nivells administratius arran de l’explosió en una planta petroquímica de Tarragona
	314-06519/12
	Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’avís d’una emergència per part d’una empresa comporta la comunicació del producte químic emès
	314-06520/12
	Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la periodicitat d’actualització del Pla d’emergència exterior del sector químic de Catalunya
	314-06521/12
	Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la periodicitat d’actualització del Pla d’emergència exterior del sector químic de Tarragona
	314-06522/12
	Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió dels protocols dels mitjans de comunicació per a informar en casos d’emergència
	314-06523/12
	Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no hi ha canals clars de comunicació en casos d’emergència
	314-06524/12
	Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la megafonia mòbil és un mètode adequat per a informar la població d’una emergència
	314-06525/12
	Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si és acceptable que la població no estigui formada sobre com actuar en casos d’emergència
	314-06526/12
	Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la capacitat de resposta efectiva i de protecció del Pla d’emergència exterior del sector químic de Catalunya per als treballadors del polígon Sud de la Química de Tarragona
	314-06527/12
	Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la capacitat de resposta efectiva i de protecció del Pla d’emergència exterior del sector químic de Tarragona per als treballadors del polígon Sud de la Química de Tarragona
	314-06528/12
	Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la capacitat de resposta efectiva dels mitjans de la química de Tarragona i dels altres serveis d’emergència
	314-06529/12
	Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la darrera inspecció de les instal·lacions i dels sistemes de seguretat de l’empresa química que va patir una explosió el 14 de gener de 2020
	314-06530/12
	Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les possibles responsabilitats administratives i penals dels responsables de l’empresa petroquímica que va patir una explosió el 14 de gener de 2020
	314-06531/12
	Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els danys a béns públics que es van produir arran de l’explosió en una empresa petroquímica el 14 de gener de 2020
	314-06532/12
	Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment establert per a la reclamació per danys i perjudicis dels veïns de la zona afectada per l’explosió en una empresa petroquímica de Tarragona
	314-06533/12
	Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assessorament legal als veïns de la zona afectada per l’explosió en una empresa petroquímica de Tarragona per a la reclamació de danys i perjudicis
	314-06534/12
	Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la liquidació dels endarreriments pendents de la subvenció del 2018 i el 2019 del programa Esport Blanc Escolar
	314-06535/12
	Formulació: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la resposta sanitària amb relació a l’accident que es va produir a les instal·lacions de l’empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe) de Tarragona
	314-06536/12
	Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autorització per a fer una enquesta a l’Institut Ciutat de Balaguer
	314-06537/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el Departament d’Educació va permetre que es fes una enquesta a menors d’edat a l’Institut Ciutat de Balaguer
	314-06538/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autorització per a fer una enquesta a l’Institut Eduard Fontserè, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	314-06539/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el Departament d’Educació va permetre que es fes una enquesta a menors d’edat a l’Institut Eduard Fontserè, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	314-06540/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autorització per a fer una enquesta als instituts Numància i Terra Roja, de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès)
	314-06541/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el Departament d’Educació va permetre que es fes una enquesta a menors d’edat als instituts Numància i Terra Roja, de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès)
	314-06542/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autorització per a fer una enquesta a l’Institut Intermunicipal del Penedès, de Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès)
	314-06543/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el Departament d’Educació va permetre que es fes una enquesta a menors d’edat a l’Institut Intermunicipal del Penedès, de Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès)
	314-06544/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autorització per a fer una enquesta a l’Institut Pablo Ruiz Picasso de Sant Feliu de Codines (Vallès Oriental)
	314-06545/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el Departament d’Educació va permetre que es fes una enquesta a menors d’edat a l’Institut Pablo Ruiz Picasso de Sant Feliu de Codines (Vallès Oriental)
	314-06546/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autorització per a fer una enquesta a l’Institut Pablo Ruiz Picasso de Barcelona
	314-06547/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el Departament d’Educació va permetre que es fes una enquesta a menors d’edat a l’Institut Pablo Ruiz Picasso de Barcelona
	314-06548/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autorització per a fer una enquesta a l’Institut El Cairat, d’Esparreguera (Baix Llobregat)
	314-06549/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el Departament d’Educació va permetre que es fes una enquesta a menors d’edat a l’Institut El Cairat, d’Esparreguera (Baix Llobregat)
	314-06550/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autorització per a fer una enquesta a l’Institut Baix a Mar, de Vilanova i la Geltrú (Garraf)
	314-06551/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el Departament d’Educació va permetre que es fes una enquesta a menors d’edat a l’Institut Baix a Mar, de Vilanova i la Geltrú (Garraf)
	314-06552/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el Departament d’Educació va permetre que es fes una enquesta a menors d’edat a l’Institut El Morell
	314-06553/12
	Formulació: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autorització per a fer una enquesta a l’Institut El Morell
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	Formulació: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autorització per a fer una enquesta a l’Institut Ermessenda, de Girona
	314-06555/12
	Formulació: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el Departament d’Educació va permetre que es fes una enquesta a menors d’edat a l’Institut Ermessenda, de Girona
	314-06556/12
	Formulació: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els equips d’emergències mèdiques que van actuar després de l’explosió produïda a les instal·lacions de l’empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe)
	314-06557/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el personal que tenia el Centre de Coordinació de Reus per a donar resposta mèdica als afectats per l’explosió produïda a les instal·lacions de l’empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe)
	314-06558/12
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps de resposta dels equips d’emergències mèdiques a l’explosió produïda a les instal·lacions de l’empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe)
	314-06559/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols que va activar el Centre de Coordinació de Reus després de l’explosió produïda a les instal·lacions de l’empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe)
	314-06560/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actualització de funcions en els decrets reguladors de les delegacions del Govern a l’Argentina, Mèxic i Tunísia
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la representació de la Generalitat en el Consell Consultiu de Política Agrícola per a Afers Comunitaris del 2016 ençà
	314-06566/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la representació de la Generalitat en el Consell Consultiu de Política Pesquera per a Afers Comunitaris del 2016 ençà
	314-06567/12
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la representació de la Generalitat en el Consell Sectorial de Cultura del 2016 ençà
	314-06568/12
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la representació de la Generalitat en el Consell de Política Fiscal i Financera de les Comunitats Autònomes del 2016 ençà
	314-06569/12
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la representació de la Generalitat en la Conferència Sectorial de Medi Ambient del 2016 ençà
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la representació de la Generalitat en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut del 2016 ençà
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	314-06579/12
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes en matèria d’avaluació de l’Estratègia catalana per a l’ocupació
	314-06580/12
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la investigació a Ryanair per vulneració dels drets de la plantilla a Girona
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’emprendre actuacions administratives contra Ryanair
	314-06582/12
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units
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	314-06583/12
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions previstes per a protegir els drets laborals de la plantilla de Ryanair a Girona
	314-06584/12
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions previstes per a protegir els drets laborals dels dotze treballadors acomiadats per Ryanair a Girona
	314-06585/12
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si és normal publicar ofertes que discriminen i vulneren els drets laborals
	314-06586/12
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a publicar ofertes en el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
	314-06587/12
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes amb relació a un accident en què va morir un treballador d’una empresa subcontractada en una nau industrial de Terrassa (Vallès Occidental)
	314-06588/12
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a combatre l’accidentalitat laboral
	314-06589/12
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de fer modificacions en matèria de prevenció de riscos laborals
	314-06590/12
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex d’accidentalitat laboral en el sector del manteniment tècnic d’edificis i instal·lacions del 2017 ençà
	314-06591/12
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions de la Inspecció de Treball en edificació i en rehabilitació d’edificis del 2017 ençà
	314-06592/12
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units


	3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	3.27.15. Preguntes per escrit
	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el reportatge Objectiu 0’7% del programa 30 minuts de TV3 no apareix en el portal de la transparènc
	325-00068/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre els motius d’incloure una entrevista a l’expresident Jordi Pujol en el reportatge Objectiu 0’7% del programa 30 minut
	325-00069/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre els termes de la negociació de l’emissió del reportatge Objectiu 0’7% del programa 30 minuts de TV3
	325-00070/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el control del contingut del reportatge Objectiu 0’7% del programa 30 minuts de TV3 emès el 12 de gener de 2020
	325-00071/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre les productores del reportatge Objectiu 0’7% del programa 30 minuts de TV3
	325-00072/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual TV3 no ha dedicat encara un reportatge en profunditat al cas Pujol
	325-00073/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el finançament del reportatge Objectiu 0’7% del programa 30 minuts de TV3
	325-00074/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units
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	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	317-00168/12
	Anunci: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
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	317-00170/12
	Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat


	3.25.10. Preguntes orals en comissió
	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el responsable de l’aturada de servei del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 durant els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
	311-01426/12
	Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’abast territorial de l’aturada de servei del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 durant els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
	311-01427/12
	Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius de l’aturada de servei del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 durant els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
	311-01428/12
	Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el protocol seguit pel Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 per a gestionar l’emergència dels atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
	311-01429/12
	Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades per evitar futures aturades de servei del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112
	311-01430/12
	Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de responsables que es van incorporar al Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 la tarda dels atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
	311-01431/12
	Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el responsable de la sala de Barcelona del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 durant els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
	311-01432/12
	Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el responsable màxim del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 durant els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
	311-01433/12
	Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de trucades rebudes a Barcelona pel Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 la tarda dels atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
	311-01434/12
	Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la notificació d’informació amb relació a l’aturada de servei del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 durant els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
	311-01435/12
	Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius de l’aturada de servei del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 durant els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
	311-01436/12
	Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la forma en què es va resoldre l’aturada de servei del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 durant els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
	311-01437/12
	Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’activació d’un contestador automàtic com a possible causa de l’aturada de servei del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 durant els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’ago
	311-01438/12
	Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el possible ús dissuasiu pel Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 d’un contestador automàtic en situacions d’emergència general
	311-01439/12
	Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el protocol que regula possibles aturades de servei del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112
	311-01440/12
	Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el responsable i l’abast territorial de l’aturada de servei del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 durant els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
	311-01441/12
	Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’afectació a Reus de l’aturada de servei del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 durant els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
	311-01442/12
	Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les possibles trucades en espera en iniciar-se a Barcelona l’aturada de servei del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 durant els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost d
	311-01443/12
	Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el moment en què es va detectar l’aturada de servei del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 durant els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
	311-01444/12
	Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si la presència d’un comandament superior hauria permès detectar més ràpidament l’aturada de servei del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 durant els atemptats de Barcelona i Camb
	311-01445/12
	Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el protocol d’actuació del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 en cas de grans emergències com els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
	311-01446/12
	Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les instruccions que va seguir el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 de Catalunya durant els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
	311-01447/12
	Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’actuació del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 durant els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017 i la data de nomenament de Joan Delort i Menal com a director
	311-01448/12
	Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el procediment previst per a garantir la presència de responsables en el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 en cas de grans emergències com els atemptats de Barcelona i Cambrils d
	311-01449/12
	Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la presència de responsables en el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 durant els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
	311-01450/12
	Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’actuació del director del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 durant els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
	311-01451/12
	Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’ordres directes donades pel director del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 112 durant els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
	311-01452/12
	Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la necessitat de la presència dels responsables del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 en cas de grans emergències com els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017
	311-01453/12
	Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’actualització de funcions en els decrets reguladors de les delegacions del Govern a l’Argentina, Mèxic i Tunísia
	311-01474/12
	Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’estat del procediment judicial relatiu a les delegacions del Govern a l’Argentina, Mèxic i Tunísia
	311-01475/12
	Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la representació de la Generalitat en la Conferència Sectorial d’Administració Pública del 2016 ençà
	311-01476/12
	Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la representació de la Generalitat en la Conferència per a Afers Relacionats amb la Unió Europea del 2016 ençà
	311-01477/12
	Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la representació de la Generalitat en la Conferència Sectorial d’Agricultura i Desenvolupament Rural del 2016 ençà
	311-01478/12
	Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la representació de la Generalitat en el Consell Consultiu de Política Agrícola per a Afers Comunitaris del 2016 ençà
	311-01479/12
	Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la representació de la Generalitat en el Consell Consultiu de Política Pesquera per a Afers Comunitaris del 2016 ençà
	311-01480/12
	Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la representació de la Generalitat en el Consell Sectorial de Cultura del 2016 ençà
	311-01481/12
	Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la representació de la Generalitat en el Consell de Política Fiscal i Financera de les Comunitats Autònomes del 2016 ençà
	311-01482/12
	Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la representació de la Generalitat en la Conferència Sectorial d’Educació del 2016 ençà
	311-01483/12
	Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la representació de la Generalitat en la Conferència General de Política Universitària del 2016 ençà
	311-01484/12
	Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la representació de la Generalitat en la Conferència Sectorial de Telecomunicacions i Societat de la Informació del 2016 ençà
	311-01485/12
	Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la representació de la Generalitat en la Conferència Sectorial de Medi Ambient del 2016 ençà
	311-01486/12
	Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la representació de la Generalitat en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut del 2016 ençà
	311-01487/12
	Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la representació de la Generalitat en la Conferència Sectorial d’Igualtat del 2016 ençà
	311-01488/12
	Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la representació de la Generalitat en la Conferència Sectorial d’Immigració del 2016 ençà
	311-01489/12
	Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la representació de la Generalitat en la Conferència Interterritorial de Cooperació per al Desenvolupament del 2016 ençà
	311-01490/12
	Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la representació de la Generalitat en la Conferència Sectorial per a Afers de la Seguretat Nacional del 2016 ençà
	311-01491/12
	Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs


	3.25.15. Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha reunit amb l’Associació Salvem la Platja de Pals amb relació a la licitació de la gestió dels terrenys de l’antiga Radio Liberty
	314-06474/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no gestiona directament l’eliminació dels edificis encara existents als terrenys de l’antiga Radio Liberty a la platja de Pals
	314-06475/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si aposta pel projecte Aquam als terrenys de l’antiga Radio Liberty a la platja 
de Pals
	314-06476/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha reunit amb els promotors del projecte Aquam als terrenys de l’antiga Radio Liberty a la platja de Pals
	314-06477/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat del projecte Aquam amb la protecció dels hàbitats dunars als terrenys de l’antiga Radio Liberty a la platja de Pals
	314-06478/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la seva intenció amb relació als terrenys de l’antiga Radio Liberty a la platja de Pals
	314-06479/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’abandonament i de risc d’incendi dels terrenys de l’antiga Radio Liberty a la platja de Pals
	314-06480/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’execució del conveni amb l’Estat per a rehabilitar els hàbitats dunars i eliminar les edificacions existents de l’antiga Radio Liberty a la platja de Pals
	314-06481/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aprovació de l’informe que avalua la tecnologia disponible i que analitza les estratègies per a renovar el material tecnològic dels centres de l’Institut Català de la Salut i el Siscat
	314-06482/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de presentació de l’informe d’anàlisi de situació del material tecnològic dels centres de l’Institut Català de la Salut i el Siscat
	314-06483/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la maquinària contra el càncer adquirida amb aportacions de la Fundació Amancio Ortega el 2017
	314-06484/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres hospitalaris que compten amb equips contra el càncer adquirits amb aportacions de la Fundació Amancio Ortega
	314-06485/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres hospitalaris que no compten amb nous equips contra el càncer
	314-06486/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de dotació de nova maquinària contra el càncer als centres hospitalaris
	314-06487/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el resultat de l’aplicació del pla de xoc per a reduir les llistes de valoració de discapacitat i dependència
	314-06488/12
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de la retirada d’una pancarta a la plaça Major de Vic l’11 de gener de 2020 per part dels Mossos d’Esquadra
	314-06489/12
	Formulació: Ferran Roquer i Padrosa, juntament amb una altra diputada del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’explosió a les instal·lacions de l’empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe)
	314-06490/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió i validació dels plans d’emergència i la llicència ambiental de l’empresa Iqoxe
	314-06491/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les afectacions de l’explosió a les instal·lacions de l’empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe)
	314-06492/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes de l’explosió a les instal·lacions de l’empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe)
	314-06493/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la darrera revisió dels plans d’emergència de les empreses petroquímiques
	314-06494/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a evitar fugues com la que es va produir al maig del 2019 en una empresa de la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
	314-06495/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’activació de les sirenes de risc químic després de l’explosió a les instal·lacions de l’empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe)
	314-06496/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es va aconsellar el confinament de la població després de l’explosió a les instal·lacions de l’empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe)
	314-06497/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els llocs de responsables que consten als protocols com a part de l’estructura en cas d’emergència estaven assignats a persones concretes en el cas de l’explosió a les instal·lacions de l’empresa Industri
	314-06498/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la qualitat de l’aire al Camp de Tarragona després de l’explosió a les instal·lacions de l’empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe)
	314-06499/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació que va donar als municipis afectats per l’explosió a les instal·lacions de l’empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe)
	314-06500/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no es va informar els mitjans de comunicació locals després de l’explosió a les instal·lacions de l’empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe)
	314-06501/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de la darrera inspecció de seguretat industrial a l’empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe)
	314-06502/12
	Formulació: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment dels requeriments tècnics de prevenció i seguretat a l’empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe)
	314-06503/12
	Formulació: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’activació del Pla d’emergència exterior del sector químic de Catalunya després de l’accident a l’empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe)
	314-06504/12
	Formulació: Maria Sirvent Escrig, del SP CUP-CC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual l’empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe) no va informar sobre la naturalesa dels productes que contenia el reactor
	314-06505/12
	Formulació: Natàlia Sànchez Dipp, del SP CUP-CC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gestió dels afectats i les conseqüències de l’accident a l’empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe)
	314-06506/12
	Formulació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’hora de l’explosió en una planta petroquímica de Tarragona el 14 de gener de 2020
	314-06507/12
	Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’hora en què es va rebre l’avís de l’explosió en una planta petroquímica de Tarragona el 14 de gener de 2020
	314-06508/12
	Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’hora de posada en marxa del protocol de reacció per l’explosió en una planta petroquímica de Tarragona el 14 de gener de 2020
	314-06509/12
	Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment dels protocols de seguretat en cas d’accident per part de l’empresa química on es va produir una explosió el 14 de gener de 2020
	314-06510/12
	Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el risc tòxic derivat de l’explosió d’un dipòsit d’òxid d’etilè a Tarragona el 14 de gener de 2020
	314-06511/12
	Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les emissions perjudicials per a la salut i el confinament de la població arran de l’explosió en una planta petroquímica de Tarragona el 14 de gener de 2020
	314-06512/12
	Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps d’activació dels canals d’alerta i avís d’emergència arran de l’explosió en una planta petroquímica de Tarragona el 14 de gener de 2020
	314-06513/12
	Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el possible efecte dominó de l’explosió del dipòsit d’òxid d’etilè sobre altres dipòsits o instal·lacions del polígon Sud de la Química de Tarragona
	314-06514/12
	Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració del risc de la població pròxima al polígon Sud de la Química de Tarragona arran de l’explosió d’un dipòsit d’òxid d’etilè
	314-06515/12
	Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació a la salut de les persones i al medi ambient arran de l’explosió en una planta petroquímica de Tarragona
	314-06516/12
	Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no es va informar Tarragona Ràdio de l’explosió en una planta petroquímica
	314-06517/12
	Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no van sonar les alarmes i es va usar megafonia per a recomanar el confinament de la població arran de l’explosió en una planta petroquímica de Tarragona
	314-06518/12
	Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mitjans d’alerta i avís d’emergència dels nivells administratius arran de l’explosió en una planta petroquímica de Tarragona
	314-06519/12
	Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’avís d’una emergència per part d’una empresa comporta la comunicació del producte químic emès
	314-06520/12
	Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la periodicitat d’actualització del Pla d’emergència exterior del sector químic de Catalunya
	314-06521/12
	Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la periodicitat d’actualització del Pla d’emergència exterior del sector químic de Tarragona
	314-06522/12
	Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió dels protocols dels mitjans de comunicació per a informar en casos d’emergència
	314-06523/12
	Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no hi ha canals clars de comunicació en casos d’emergència
	314-06524/12
	Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la megafonia mòbil és un mètode adequat per a informar la població d’una emergència
	314-06525/12
	Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si és acceptable que la població no estigui formada sobre com actuar en casos d’emergència
	314-06526/12
	Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la capacitat de resposta efectiva i de protecció del Pla d’emergència exterior del sector químic de Catalunya per als treballadors del polígon Sud de la Química de Tarragona
	314-06527/12
	Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la capacitat de resposta efectiva i de protecció del Pla d’emergència exterior del sector químic de Tarragona per als treballadors del polígon Sud de la Química de Tarragona
	314-06528/12
	Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la capacitat de resposta efectiva dels mitjans de la química de Tarragona i dels altres serveis d’emergència
	314-06529/12
	Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la darrera inspecció de les instal·lacions i dels sistemes de seguretat de l’empresa química que va patir una explosió el 14 de gener de 2020
	314-06530/12
	Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les possibles responsabilitats administratives i penals dels responsables de l’empresa petroquímica que va patir una explosió el 14 de gener de 2020
	314-06531/12
	Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els danys a béns públics que es van produir arran de l’explosió en una empresa petroquímica el 14 de gener de 2020
	314-06532/12
	Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment establert per a la reclamació per danys i perjudicis dels veïns de la zona afectada per l’explosió en una empresa petroquímica de Tarragona
	314-06533/12
	Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assessorament legal als veïns de la zona afectada per l’explosió en una empresa petroquímica de Tarragona per a la reclamació de danys i perjudicis
	314-06534/12
	Formulació: Lorena Roldán Suárez, juntament amb quatre altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la liquidació dels endarreriments pendents de la subvenció del 2018 i el 2019 del programa Esport Blanc Escolar
	314-06535/12
	Formulació: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la resposta sanitària amb relació a l’accident que es va produir a les instal·lacions de l’empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe) de Tarragona
	314-06536/12
	Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autorització per a fer una enquesta a l’Institut Ciutat de Balaguer
	314-06537/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el Departament d’Educació va permetre que es fes una enquesta a menors d’edat a l’Institut Ciutat de Balaguer
	314-06538/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autorització per a fer una enquesta a l’Institut Eduard Fontserè, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	314-06539/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el Departament d’Educació va permetre que es fes una enquesta a menors d’edat a l’Institut Eduard Fontserè, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	314-06540/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autorització per a fer una enquesta als instituts Numància i Terra Roja, de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès)
	314-06541/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el Departament d’Educació va permetre que es fes una enquesta a menors d’edat als instituts Numància i Terra Roja, de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès)
	314-06542/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autorització per a fer una enquesta a l’Institut Intermunicipal del Penedès, de Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès)
	314-06543/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el Departament d’Educació va permetre que es fes una enquesta a menors d’edat a l’Institut Intermunicipal del Penedès, de Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès)
	314-06544/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autorització per a fer una enquesta a l’Institut Pablo Ruiz Picasso de Sant Feliu de Codines (Vallès Oriental)
	314-06545/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el Departament d’Educació va permetre que es fes una enquesta a menors d’edat a l’Institut Pablo Ruiz Picasso de Sant Feliu de Codines (Vallès Oriental)
	314-06546/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autorització per a fer una enquesta a l’Institut Pablo Ruiz Picasso de Barcelona
	314-06547/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el Departament d’Educació va permetre que es fes una enquesta a menors d’edat a l’Institut Pablo Ruiz Picasso de Barcelona
	314-06548/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autorització per a fer una enquesta a l’Institut El Cairat, d’Esparreguera (Baix Llobregat)
	314-06549/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el Departament d’Educació va permetre que es fes una enquesta a menors d’edat a l’Institut El Cairat, d’Esparreguera (Baix Llobregat)
	314-06550/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autorització per a fer una enquesta a l’Institut Baix a Mar, de Vilanova i la Geltrú (Garraf)
	314-06551/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el Departament d’Educació va permetre que es fes una enquesta a menors d’edat a l’Institut Baix a Mar, de Vilanova i la Geltrú (Garraf)
	314-06552/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el Departament d’Educació va permetre que es fes una enquesta a menors d’edat a l’Institut El Morell
	314-06553/12
	Formulació: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autorització per a fer una enquesta a l’Institut El Morell
	314-06554/12
	Formulació: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autorització per a fer una enquesta a l’Institut Ermessenda, de Girona
	314-06555/12
	Formulació: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el Departament d’Educació va permetre que es fes una enquesta a menors d’edat a l’Institut Ermessenda, de Girona
	314-06556/12
	Formulació: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els equips d’emergències mèdiques que van actuar després de l’explosió produïda a les instal·lacions de l’empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe)
	314-06557/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el personal que tenia el Centre de Coordinació de Reus per a donar resposta mèdica als afectats per l’explosió produïda a les instal·lacions de l’empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe)
	314-06558/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps de resposta dels equips d’emergències mèdiques a l’explosió produïda a les instal·lacions de l’empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe)
	314-06559/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols que va activar el Centre de Coordinació de Reus després de l’explosió produïda a les instal·lacions de l’empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe)
	314-06560/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actualització de funcions en els decrets reguladors de les delegacions del Govern a l’Argentina, Mèxic i Tunísia
	314-06561/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat del procediment judicial relatiu a les delegacions del Govern a l’Argentina, Mèxic i Tunísia
	314-06562/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la representació de la Generalitat en la Conferència Sectorial d’Administració Pública del 2016 ençà
	314-06563/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la representació de la Generalitat en la Conferència per a Afers Relacionats amb la Unió Europea del 2016 ençà
	314-06564/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la representació de la Generalitat en la Conferència Sectorial d’Agricultura i Desenvolupament Rural del 2016 ençà
	314-06565/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la representació de la Generalitat en el Consell Consultiu de Política Agrícola per a Afers Comunitaris del 2016 ençà
	314-06566/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la representació de la Generalitat en el Consell Consultiu de Política Pesquera per a Afers Comunitaris del 2016 ençà
	314-06567/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la representació de la Generalitat en el Consell Sectorial de Cultura del 2016 ençà
	314-06568/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la representació de la Generalitat en el Consell de Política Fiscal i Financera de les Comunitats Autònomes del 2016 ençà
	314-06569/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la representació de la Generalitat en la Conferència Sectorial d’Educació del 2016 ençà
	314-06570/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la representació de la Generalitat en la Conferència General de Política Universitària del 2016 ençà
	314-06571/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la representació de la Generalitat en la Conferència Sectorial de Telecomunicacions i Societat de la Informació del 2016 ençà
	314-06572/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la representació de la Generalitat en la Conferència Sectorial de Medi Ambient del 2016 ençà
	314-06573/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la representació de la Generalitat en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut del 2016 ençà
	314-06574/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la representació de la Generalitat en la Conferència Sectorial d’Igualtat del 2016 ençà
	314-06575/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la representació de la Generalitat en la Conferència Sectorial d’Immigració del 2016 ençà
	314-06576/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la representació de la Generalitat en la Conferència Interterritorial de Cooperació per al Desenvolupament del 2016 ençà
	314-06577/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la representació de la Generalitat en la Conferència Sectorial per a Afers de la Seguretat Nacional del 2016 ençà
	314-06578/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no s’ha publicat l’actualització de la Diagnosi per a l’Estratègia catalana per a l’ocupació del període 2017-2018
	314-06579/12
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes en matèria d’avaluació de l’Estratègia catalana per a l’ocupació
	314-06580/12
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la investigació a Ryanair per vulneració dels drets de la plantilla a Girona
	314-06581/12
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’emprendre actuacions administratives contra Ryanair
	314-06582/12
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si té previst comunicar a la Fiscalia les conclusions de la investigació a Ryanair
	314-06583/12
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions previstes per a protegir els drets laborals de la plantilla de Ryanair a Girona
	314-06584/12
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions previstes per a protegir els drets laborals dels dotze treballadors acomiadats per Ryanair a Girona
	314-06585/12
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si és normal publicar ofertes que discriminen i vulneren els drets laborals
	314-06586/12
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a publicar ofertes en el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
	314-06587/12
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes amb relació a un accident en què va morir un treballador d’una empresa subcontractada en una nau industrial de Terrassa (Vallès Occidental)
	314-06588/12
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a combatre l’accidentalitat laboral
	314-06589/12
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de fer modificacions en matèria de prevenció de riscos laborals
	314-06590/12
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex d’accidentalitat laboral en el sector del manteniment tècnic d’edificis i instal·lacions del 2017 ençà
	314-06591/12
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions de la Inspecció de Treball en edificació i en rehabilitació d’edificis del 2017 ençà
	314-06592/12
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units


	3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	3.27.15. Preguntes per escrit
	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el reportatge Objectiu 0’7% del programa 30 minuts de TV3 no apareix en el portal de la transparènc
	325-00068/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre els motius d’incloure una entrevista a l’expresident Jordi Pujol en el reportatge Objectiu 0’7% del programa 30 minut
	325-00069/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre els termes de la negociació de l’emissió del reportatge Objectiu 0’7% del programa 30 minuts de TV3
	325-00070/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el control del contingut del reportatge Objectiu 0’7% del programa 30 minuts de TV3 emès el 12 de gener de 2020
	325-00071/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre les productores del reportatge Objectiu 0’7% del programa 30 minuts de TV3
	325-00072/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el motiu pel qual TV3 no ha dedicat encara un reportatge en profunditat al cas Pujol
	325-00073/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el finançament del reportatge Objectiu 0’7% del programa 30 minuts de TV3
	325-00074/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units




