BUTLLETÍ OFICIAL
DEL PARL AMENT DE CATALUNYA
XII legislatura · tercer període · número 331 · divendres 10 de maig de 2019

TAU L A D E C O N T I N G U T
1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació
1.25. Preguntes al Govern
1.25.05. Preguntes orals en el Ple
Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’aplicació de la Llei 14/2017,
del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania
310-00160/12
Substanciació

9

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
310-00161/12
Substanciació

9

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les reivindicacions sindicals i de la comunitat educativa per al curs 2019-2020
310-00162/12
Substanciació

9

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el funcionament dels serveis sanitaris
310-00163/12
Substanciació

9

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la relació de la Generalitat
amb els ens locals
310-00164/12
Substanciació

9

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el desplegament del decret
de territorialització del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
310-00165/12
Substanciació

10

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques de memòria històrica
310-00166/12
Substanciació

10

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació dels clubs nàutics de platja
310-00167/12
Substanciació

10

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures per a ajudar
els municipis davant dels riscos ambientals
310-00168/12
Substanciació

10

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques de suport
als governs locals
310-00169/12
Substanciació
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre el balanç del seu primer any com a president de la Generalitat
317-00092/12
Substanciació

10

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre el procés de desplegament de la renda garantida de ciutadania
317-00093/12
Substanciació

11

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb relació a la vulneració dels
drets fonamentals de llibertat d’expressió i ideològica de joves de Societat Civil Catalana per part del rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona
317-00094/12
Substanciació

11

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre les
mesures del Govern per a donar resposta a les mobilitzacions socials previstes per
a aquesta primavera
317-00095/12
Substanciació

11

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els drets
de la democràcia i la llibertat en el nou context arran dels resultats de les eleccions
generals del 28 d’abril
317-00096/12
Substanciació

11

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la manera com s’ha d’afrontar la crisi democràtica de l’Estat espanyol
317-00097/12
Substanciació

11

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

12

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

12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la protecció dels drets educatius
dels infants castellanoparlants
314-03933/12
Resposta del Govern

13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de l’ajornament de
les proves de competències bàsiques de quart d’ESO
314-03934/12
Resposta del Govern

13

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

13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’intent d’adoctrinament i de politització de les aules amb relació a la convocatòria de vaga del Sindicat d’Estudiants
i del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans
314-03936/12
Resposta del Govern

14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a reforçar les unitats de valoració forense integral
314-03937/12
Resposta del Govern
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos destinats a les unitats
de valoració forense integral el 2017 i el 2018
314-03938/12
Resposta del Govern

15

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

15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les unitats de valoració forense
integral
314-03940/12
Resposta del Govern

16

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

16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la procedència dels recursos econòmics destinats a l’Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista
314-03942/12
Resposta del Govern

16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’objectiu del viatge del conseller
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència a França entre el 12 i el
14 de febrer de 2019
314-04059/12
Resposta del Govern

17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència durant el seu viatge a França entre
el 12 i el 14 de febrer de 2019
314-04060/12
Resposta del Govern

18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els temes tractats en reunions del
conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència durant el seu
viatge a França entre el 12 i el 14 de febrer de 2019
314-04061/12
Resposta del Govern

18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acompanyants del conseller
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència durant el seu viatge a França entre el 12 i el 14 de febrer de 2019
314-04062/12
Resposta del Govern

18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els periodistes que han acompanyat el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència durant el
seu viatge a França entre el 12 i el 14 de febrer de 2019
314-04063/12
Resposta del Govern

18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del conseller
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència i els seus acompanyants
a Madrid durant el seu viatge a França entre el 12 i el 14 de febrer de 2019 en concepte de desplaçaments
314-04064/12
Resposta del Govern

19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del conseller
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència i els seus acompanyants
a Madrid durant el seu viatge a França entre el 12 i el 14 de febrer de 2019 en concepte de pernoctació
314-04065/12
Resposta del Govern
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del conseller
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència i els seus acompanyants
a Madrid durant el seu viatge a França entre el 12 i el 14 de febrer de 2019 en concepte de manutenció
314-04066/12
Resposta del Govern

19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del conseller
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència i els seus acompanyants
a Madrid durant el seu viatge a França entre el 12 i el 14 de febrer de 2019 en concepte de transport per als desplaçaments durant l’estada
314-04067/12
Resposta del Govern

19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la partida pressupostària per a difondre, protegir i garantir la llengua de signes catalana als centres educatius en el curs 2017-2018
314-04070/12
Resposta del Govern

20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions perquè el gasoil agrari
tingui un tipus reduït d’impost sobre el valor afegit
314-04290/12
Resposta del Govern

21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’edificis que són seus
judicials a Sabadell (Vallès Occidental)
314-04368/12
Resposta del Govern

21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import del lloguer anual dels edificis que són seus judicials a Sabadell (Vallès Occidental)
314-04369/12
Resposta del Govern

22

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
1.27.10. Preguntes orals en comissió
Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la cobertura
informativa de les eleccions municipals del 2019
322-00104/12
Substanciació

22

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’actuació del
Consell de Govern davant l’incompliment dels deures professionals d’alguns col·laboradors de la Corporació
322-00105/12
Substanciació

23

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

23

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els acords
amb l’Acadèmia Catalana de la Música
322-00107/12
Substanciació

23

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la despesa
econòmica destinada a la producció externa i sobre les xifres que s’han proporcionat
322-00108/12
Substanciació
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les dades
d’audiència dels canals i les emissores de la Corporació segons el darrer baròmetre
d’opinió política del Centre d’Estudis d’Opinió
322-00109/12
Substanciació

24

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la cobertura
de les eleccions generals als canals i les emissores de la Corporació durant el període electoral
322-00110/12
Substanciació

24

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la Junta
Electoral central i la decisió de compensar als partits que no van donar suport a la
manifestació del 16 de març de 2019
322-00111/12
Substanciació

24

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

24

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el manteniment
de l’equilibri pressupostari el 2019
322-00113/12
Substanciació

25

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

25

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió
sobre les accions judicials anunciades per directius de la Corporació contra Albert
Rivera
323-00128/12
Substanciació

25

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

25

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió
sobre l’elaboració i difusió de publireportatges polítics a TV3
323-00130/12
Substanciació

25

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

26

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió
sobre la persecució política contra TV3 durant la campanya electoral de les eleccions generals
323-00132/12
Substanciació

26

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió
sobre la programació de TV3 durant la campanya de les eleccions generals, la nit
electoral i els dies posteriors
323-00133/12
Substanciació
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Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en
comissió sobre la programació de l’emissora durant la campanya de les eleccions
generals, la nit electoral i els dies posteriors
323-00134/12
Substanciació

26

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

26

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió
sobre la gestació del projecte de la sèrie Les de l’hoquei i l’objectiu que es busca
323-00136/12
Substanciació

27

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

27

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en
comissió sobre els resultats del darrer Estudi general de mitjans
323-00138/12
Substanciació

27

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

27

1.27.15. Preguntes per escrit
Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a
respondre per escrit sobre el nombre de persones inscrites en el panel en línia de
l’empresa GFK per a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
316-00027/12
Resposta del president del Consell de Govern

28

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

30

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
a respondre per escrit sobre el procediment de selecció i substitució de les persones inscrites en el panel en línia de l’empresa GFK per a la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals
316-00029/12
Resposta del president del Consell de Govern

30

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

31

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a
respondre per escrit sobre les persones inscrites en el panel en línia de l’empresa
GFK per a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals que han respost algun
qüestionari
316-00031/12
Resposta del president del Consell de Govern

Taula de contingut

31

6

BOPC 331
10 de maig de 2019

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 l’aplicació de la Llei 14/2017,
del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania
310-00160/12
Anunci: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

32

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
310-00161/12
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units

32

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les reivindicacions sindicals i de la comunitat educativa per al curs 2019-2020
310-00162/12
Anunci: Carles Riera Albert, del SP CUP-CC

33

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el funcionament dels serveis sanitaris
310-00163/12
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs

33

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la relació de la Generalitat
amb els ens locals
310-00164/12
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs

33

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el desplegament del decret
de territorialització del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
310-00165/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC

34

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques de memòria històrica
310-00166/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC

34

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació dels clubs nàutics de platja
310-00167/12
Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat

34

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures per a ajudar
els municipis davant dels riscos ambientals
310-00168/12
Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat

35

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques de suport
als governs locals
310-00169/12
Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat

35

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
317-00092/12
Anunci: Inés Arrimadas García, del GP Cs

35

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
317-00093/12
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units

36

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
317-00094/12
Anunci: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

36

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
317-00095/12
Anunci: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els
darrers esdeveniments polítics
317-00096/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC

37

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els
darrers esdeveniments polítics
317-00097/12
Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat

37

3.25.10. Preguntes orals en comissió
Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la pèrdua de sorra a
les platges del Maresme arran de les darreres llevantades i pluges
311-00999/12
Anunci: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altra diputada del GP PSC-Units

38

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions previstes
per a resoldre el problema de pèrdua de sorra a les platges del Maresme
311-01000/12
Anunci: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altra diputada del GP PSC-Units

38

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions previstes a mitjà termini per a evitar els problemes derivats de les llevantades a les platges del Maresme
311-01001/12
Anunci: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altra diputada del GP PSC-Units

39

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la fase 1 dels projectes
de regeneració del Pla de la Direcció General de Costes per al Maresme
311-01002/12
Anunci: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altra diputada del GP PSC-Units

39

3.25.15. Preguntes per escrit
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a protegir els monuments i els llocs d’importància cultural i històrica
314-04595/12
Formulació: Marc Parés Franzi, del GP CatECP

40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades davant l’actuació d’un agent dels Mossos d’Esquadra en el desallotjament d’un escorxador a
Riudellots de la Selva el 16 d’abril de 2019
314-04596/12
Formulació: Marc Parés Franzi, del GP CatECP

40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució per comarques dels
vehicles que transporten purins i de l’ús que fan del sistema de posicionament global (GPS)
314-04597/12
Formulació: Marc Parés Franzi, del GP CatECP

41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius tècnics pels quals la
Generalitat ha reduït la prestació a una dona amb una discapacitat del 94%
314-04598/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units
Aquesta publicació és impresa en
paper ecològic (definició europea
ECF), en compliment del que
estableix la Resolució 124/III del
Parlament, sobre la utilització del
paper reciclat en el Parlament i en
els departaments de la Generalitat,
adoptada el 30 d’abril de 1990.
Els documents publicats en el
Butlletí Oficial del Parlament de
Catalunya (BOPC) són una
reproducció fidel dels documents
originals presentats al Registre
General del Parlament.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies han tingut alguna reunió amb la família de la dona amb una discapacitat del 94% a qui s’ha reduït la prestació
314-04599/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’eventual oferiment de la renda
garantida de ciutadania a la família de la dona amb una discapacitat del 94% a qui
s’ha reduït la prestació
314-04600/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el programa d’intervenció futur per
a la família de la dona amb una discapacitat del 94% a qui s’ha reduït la prestació

Imprès al Parlament

314-04601/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

ISSN: 0213-7798
DL: B-20.066-1980
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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.25.

Preguntes al Govern

1.25.05.

Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’aplicació
de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania
310-00160/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 30, tinguda el 08.05.2019, DSPC-P 50.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’Institut de
Seguretat Pública de Catalunya
310-00161/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 30, tinguda el 08.05.2019, DSPC-P 50.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les
reivindicacions sindicals i de la comunitat educativa per al curs 20192020
310-00162/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 30, tinguda el 08.05.2019, DSPC-P 50.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el
funcionament dels serveis sanitaris
310-00163/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 30, tinguda el 08.05.2019, DSPC-P 50.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la relació
de la Generalitat amb els ens locals
310-00164/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 30, tinguda el 08.05.2019, DSPC-P 50.

1.25.05. Preguntes orals en el Ple
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el
desplegament del decret de territorialització del Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya
310-00165/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 30, tinguda el 08.05.2019, DSPC-P 50.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les
polítiques de memòria històrica
310-00166/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 30, tinguda el 08.05.2019, DSPC-P 50.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació
dels clubs nàutics de platja
310-00167/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 30, tinguda el 08.05.2019, DSPC-P 50.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures
per a ajudar els municipis davant dels riscos ambientals
310-00168/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 30, tinguda el 08.05.2019, DSPC-P 50.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les
polítiques de suport als governs locals
310-00169/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 30, tinguda el 08.05.2019, DSPC-P 50.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en
el Ple sobre el balanç del seu primer any com a president de la
Generalitat
317-00092/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 30, tinguda el 08.05.2019, DSPC-P 50.

1.25.05. Preguntes orals en el Ple
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en
el Ple sobre el procés de desplegament de la renda garantida de
ciutadania
317-00093/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 30, tinguda el 08.05.2019, DSPC-P 50.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el
Ple sobre la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
amb relació a la vulneració dels drets fonamentals de llibertat
d’expressió i ideològica de joves de Societat Civil Catalana per part
del rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona
317-00094/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 30, tinguda el 08.05.2019, DSPC-P 50.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en
el Ple sobre les mesures del Govern per a donar resposta a les
mobilitzacions socials previstes per a aquesta primavera
317-00095/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 30, tinguda el 08.05.2019, DSPC-P 50.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el
Ple sobre els drets de la democràcia i la llibertat en el nou context
arran dels resultats de les eleccions generals del 28 d’abril
317-00096/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 30, tinguda el 08.05.2019, DSPC-P 50.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en
el Ple sobre la manera com s’ha d’afrontar la crisi democràtica de
l’Estat espanyol
317-00097/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 30, tinguda el 08.05.2019, DSPC-P 50.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la manera com s’ha d’afrontar la crisi democràtica de l’Estat espanyol
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1.25.15.

Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estudi «Efectes de
la immersió lingüística sobre l’alumnat castellanoparlant a Catalunya»
de Jorge Calero i Álvaro Choi
314-03931/12
Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 37388 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-03931/12, 31403932/12 i 314-03933/12 us informo del següent:
Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.
Des del Departament d’Educació es té coneixement de l’informe «Efectos de
la immersión lingüística sobre el alumnado castellanoparlante en Cataluña», i des
del Consell Superior d’Avaluació s’ha detectat un error molt greu en la selecció de
la mostra analitzada que compromet absolutament el caràcter científic de l’estudi.
El Departament d’Educació garanteix l’equitat en el sistema educatiu català amb
la integració de tots el col·lectius per evitar qualsevol tipus de segregació escolar.
Des del Consell Superior d’Avaluació s’analitza sistemàticament el nostre model
educatiu, i ha quedat demostrat que el domini de la llengua catalana i castellana que
manifesta l’alumnat està fortament vinculat, de manera que es pot afirmar que el
sistema educatiu català garanteix un aprenentatge equiparable de les dues llengües
oficials.
També ha quedat demostrat que la llengua parlada habitualment a casa només té
incidència en el resultat de l’alumnat quan es barreja amb el nivell socioeconòmic i
cultural familiar.
L’objectiu del Departament d’Educació és garantir l’èxit educatiu a tot l’alumnat,
independentment de les circumstàncies particulars de cadascun i de l’entorn on es desenvolupen. Per tant, un dels objectius principals del sistema educatiu és garantir una
bona competència comunicativa i lingüística de l’alumnat perquè aquesta és la base
de tots els aprenentatges i la que permet expressar el pensament, les emocions, analitzar críticament la realitat i participar constructivament i democràtica en la societat.
Barcelona, 29 d’abril de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’equitat educativa
de la política d’immersió lingüística
314-03932/12
Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 37388 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03931/12.
1.25.15. Preguntes per escrit
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la protecció dels
drets educatius dels infants castellanoparlants
314-03933/12
Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 37388 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03931/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de
l’ajornament de les proves de competències bàsiques de quart d’ESO
314-03934/12
Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 37389 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-03934/12 31403935/12 i 314-03936/12 us informo del següent:
Els alumnes de quart curs d’ESO de tots els centres educatius tenen el dret i el
deure de fer la prova de 4t d’ESO, la qual avalua les competències i coneixements
bàsics que els alumnes han d’haver adquirit en competència comunicativa lingüística, en competència cientificotecnològica i en competència matemàtica.
L’article 8, paràgraf 2 de la Llei 8/1985 estableix: «En els termes que estableixin
les administracions educatives, les decisions col·lectives que adoptin els alumnes, a
partir del tercer curs de l’educació secundària obligatòria, pel que fa a l’assistència
a classe no tindran la consideració de faltes de conducta ni seran objecte de sanció,
quan aquestes hagin estat resultat de l’exercici del dret de reunió i siguin comunicades prèviament a la direcció del centre.»
L’última actualització de la pàgina web informa que aquestes proves es faran el
13 i 14 de febrer.
Un 58,57% de l’alumnat va seguir la vaga del dia 12 de febrer.
Barcelona, 29 d’abril de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment que
pot tenir la convocatòria de vaga del Sindicat d’Estudiants i del
Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans del 12 de febrer de 2019
314-03935/12
Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 37389 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03934/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’intent
d’adoctrinament i de politització de les aules amb relació a la
convocatòria de vaga del Sindicat d’Estudiants i del Sindicat
d’Estudiants dels Països Catalans
314-03936/12
Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 37389 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03934/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures
adoptades per a reforçar les unitats de valoració forense integral
314-03937/12
Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 37365 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 314-03937/11, conjuntament amb les número de tramitació 314-09340/11 a 31403941/11.
Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix assumpte, s’ha considerat convenient respondre-les de manera conjunta per proporcionar una major cohesió a la informació i facilitar-ne la comprensió.
Les Unitats de Valoració Forense Integral no existeixen a Catalunya com a una
unitat orgànica pròpia, sinó com una unitat funcional que integra dos àmbits dependents de dues secretaries sectorials autònomes dins l’organigrama del Departament
de Justícia. Les Oficines d’Atenció a la Víctima, dependents de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, amb dotació de psicòlegs i treballadors socials que treballen en coordinació estreta amb l’Institut de Medicina Legal i
Ciències Forenses de Catalunya, dependent de la Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia, per tal que el seu equip de metges forenses també participi
de les tasques que la legislació vigent reserva a aquestes Unitats de Valoració Forense Integral. Aquest model propi de Catalunya, d’èxit per la solidesa de l’Oficina
d’Atenció a la Víctima, no existeix en altres territoris de l’Estat i s’ha volgut preservar per l’èxit en el desenvolupament de les seves funcions.
El Grup de Treball en Violència de Gènere creat per l’Institut de Medicina Legal
i Ciències Forenses de Catalunya va establir un Protocol d’actuació Forense Integral
en casos de violència de gènere i masclista que contenia quatre línies d’actuació: valoració del dany físic, valoració del dany psíquic, avaluació de l’agressor i predicció
de violència. Aquest protocol està funcionant, sempre en els termes de la petició de
la magistrada o el magistrat corresponent. Afegit a això, el Departament de Justícia
treballa des de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, i conjuntament amb els operadors jurídics i els estaments implicats, en la definició, planificació i metodologia d’actuació d’aquestes Unitats de Valoració Forense Integral,
de màxim interès, amb un perfil mixt metge/essa forense, psicòleg/a i treballador/a
social.
Així mateix, el Departament de Justícia està treballant per donar un nou impuls
a les Unitats de Valoració Forense Integral, que engloba els diferents serveis del
1.25.15. Preguntes per escrit
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Departament per assolir l’atenció integral a les víctimes de violència masclista, en
concret, les de l’àmbit de la parella, on s’hi integra el Servei d’Acompanyament a la
Víctima en seu judicial, que intervenen amb les víctimes i els seus fills i filles per
donar una resposta integrada i evitar-ne la revictimització.
Barcelona, 26 d’abril de 2019
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos
destinats a les unitats de valoració forense integral el 2017 i el 2018
314-03938/12
Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 37366 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-03938/12 us informo del següent:
Els recursos aportats els anys 2017 i 2018 a les Unitats de Valoració Forense
Integral són dos psicòlegs/logues i quatre treballadors/es socials dels equips d’Assessorament Tècnic Penal aportats per la Direcció General d’Execució Penal a la
Comunitat i Justícia Juvenil (DGEPCJJ) i tot el conjunt de metges/esses forenses
depenen de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
Barcelona, 26 d’abril de 2019
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantia
econòmica dels recursos del Pacte d’Estat contra la violència de
gènere que es destina a les unitats de valoració forense integral
314-03939/12
Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 37367 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-03939/12 us informo del següent:
Les Unitats de Valoració Forense Integral no existeixen a Catalunya com a una
unitat orgànica pròpia, sinó com una unitat funcional que integra dos àmbits dependents de dues secretaries sectorials autònomes dins l’organigrama del Departament
de Justícia. Les Oficines d’Atenció a la Víctima, dependents de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, amb dotació de psicòlegs i treballadors
socials que treballen en coordinació estreta amb l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, dependent de la Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia, per tal que el seu equip de metges forenses també participi de
les tasques que la legislació vigent reserva a aquestes Unitats de Valoració Forense
Integral. Aquest model propi de Catalunya, d’èxit per la solidesa de l’Oficina d’Aten1.25.15. Preguntes per escrit
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ció a la Víctima, no existeix en altres territoris de l’Estat i s’ha volgut preservar per
l’èxit en el desenvolupament de les seves funcions. Els fons rebuts del Pacte d’Estat
contra la Violència Masclista pel Departament de Justícia han estat destinats a l’Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista.
Barcelona, 26 d’abril de 2019
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les unitats de
valoració forense integral
314-03940/12
Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 37365 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03937/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fusió dels
diversos serveis d’acompanyament a les víctimes de violència
masclista en un únic òrgan
314-03941/12
Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 37365 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03937/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la procedència dels
recursos econòmics destinats a l’Observatori Català de la Justícia en
Violència Masclista
314-03942/12
Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 37368 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-03942/12 us informo del següent:
Els recursos destinats a aquest nou òrgan van a càrrec dels fons rebuts del Pacte
d’Estat contra la Violència Masclista, tot i que la despesa de la infraestructura i dels
recursos humans que s’hi estan dedicant va a càrrec del pressupost de la Generalitat
de Catalunya.
Barcelona, 26 d’abril de 2019
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

1.25.15. Preguntes per escrit
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’objectiu del
viatge del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i
Transparència a França entre el 12 i el 14 de febrer de 2019
314-04059/12
Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 37344 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-04059/12 a 31404067/12 us informo que l’article 8, apartat 1, lletra m, de la Llei 19/2014 estableix
que l’Administració pública, en aplicació del principi de transparència, ha de fer
pública la informació relativa a qualsevol matèria d’interès públic, així com les informacions que siguin demanades amb més freqüència per via de l’exercici del dret
d’accés a la informació pública.
Des de l’inici de la vigència de la Llei 19/2014, s’ha constatat que una de les informacions reiterades per la via del dret d’accés a la informació pública correspon a
la informació sobre els viatges a l’estranger que fa el president, els consellers i conselleres, i els alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit, a partir
d’allò establert en l’article esmentat anteriorment, s’ha considerat adient fer pública
la informació relativa als viatges a l’estranger del president de la Generalitat de Catalunya, dels consellers o conselleres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
És per aquest motiu que, en relació al detall de la documentació sol·licitada, us
informo que la informació relativa als viatges del president, consellers i alts càrrecs
a l’exterior està disponible en dades obertes al portal de la transparència. Aquesta
informació es va actualitzant periòdicament cada pocs mesos, pel que la informació del viatge demandat ja està disponible i accessible al portal del vincle següent:
El fet de publicar les dades en format obert permet a tothom accedir a les mateixes de forma immediata i senzilla des de qualsevol ubicació. Des del Govern apostem per l’obertura màxima de les dades públiques, tal com ho demostra l’impuls que
s’ha dut a terme en aquest sentit amb l’aprovació de l’Acord de Govern del passat
20 de desembre pel qual s’aprovava l’estratègia de dades obertes de la Generalitat
de Catalunya.
Cal recordar que per tal de facilitar la publicitat activa derivada del codi de conducta dels alts càrrecs, el 16 d’octubre de 2017 es va posar en funcionament una
aplicació informàtica que, a més dels viatges, també recull la informació relativa a
les reunions dels alts càrrecs amb els grups d’interès, les invitacions a viatges, desplaçaments i allotjaments dels alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya i els obsequis rebuts.
Barcelona, 30 d’abril de 2019
Alfred Bosch i Pascual, conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i
Transparència

1.25.15. Preguntes per escrit
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda del
conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
durant el seu viatge a França entre el 12 i el 14 de febrer de 2019
314-04060/12
Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 37344 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04059/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els temes tractats
en reunions del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals
i Transparència durant el seu viatge a França entre el 12 i el 14 de
febrer de 2019
314-04061/12
Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 37344 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04059/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acompanyants
del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i
Transparència durant el seu viatge a França entre el 12 i el 14 de
febrer de 2019
314-04062/12
Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 37344 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04059/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els periodistes
que han acompanyat el conseller d’Acció Exterior, Relacions
Institucionals i Transparència durant el seu viatge a França entre el
12 i el 14 de febrer de 2019
314-04063/12
Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 37344 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04059/12.

1.25.15. Preguntes per escrit
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del
conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència i
els seus acompanyants a Madrid durant el seu viatge a França entre
el 12 i el 14 de febrer de 2019 en concepte de desplaçaments
314-04064/12
Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 37344 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04059/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del
conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència i
els seus acompanyants a Madrid durant el seu viatge a França entre
el 12 i el 14 de febrer de 2019 en concepte de pernoctació
314-04065/12
Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 37344 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04059/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del
conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència i
els seus acompanyants a Madrid durant el seu viatge a França entre
el 12 i el 14 de febrer de 2019 en concepte de manutenció
314-04066/12
Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 37344 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04059/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del
conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
i els seus acompanyants a Madrid durant el seu viatge a França
entre el 12 i el 14 de febrer de 2019 en concepte de transport per als
desplaçaments durant l’estada
314-04067/12
Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 37344 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04059/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la
partida pressupostària per a difondre, protegir i garantir la llengua de
signes catalana als centres educatius en el curs 2017-2018
314-04070/12
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 37390 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-04070/12 us informo del següent:
Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.
L’atenció educativa de l’alumnat amb sordesa de modalitat bilingüe, llengua de
signes i llengua oral, comporta despeses que difícilment es poden quantificar perquè aquest alumnat està atès durant tota la jornada escolar, i el suport educatiu que
reben del personal especialitzat depèn del seu nivell de competències i de les seves
necessitats específiques.
També poden disposar del suport dels/les professionals del CREDA (Centre de
Recursos Educatius per a l’Alumnat amb Discapacitat Auditiva) que s’encarreguen
de la valoració psicopedagògica, l’atenció directa, i l’assessorament al centre educatius i a les famílies.
Des del centre educatiu s’ha d’oferir el suport necessari per a facilitar l’accés al
currículum a tot l’alumnat. Aquest suport pot ser el d’un mestre d’audició i llenguatge o altres professionals amb perfil d’atenció a la diversitat (mestre d’educació especial, orientador...). En el cas d’haver escollit la modalitat bilingüe es compta amb
professionals coneixedors de la llengua de signes, que es designen específicament si
el centre no compta amb el recurs corresponent. El suport del CREDA també s’ofereix amb professionals coneixedors de la llengua de signes catalana.
Durant l’etapa d’escolarització postobligatòria, l’alumnat pot demanar el suport
d’un intèrpret de llengua de signes.
El contracte per al servei d’intèrprets per al curs 2017-2018 va ser d’un total de
721.500 euros (IVA exclòs) i per al curs 2018-2019 també és d’un total de 721.500
euros (IVA exclòs). Per al curs 2019-2020 des del Departament d’educació està previst que aquesta despesa sigui de 749.620,00 euros (IVA exclòs).
Durant el curs 2017-2018 també es van destinar 1.950 euros per assessorar la comissió bilingüe i 1.020 euros per assessorar sobre l’elaboració d’orientacions per a
l’aprenentatge de la llengua de signes.
Per al curs 2018-2019 el Departament d’Educació té previst destinar 2.750 euros
a l’assessorament en l’elaboració d’orientacions i materials per a l’aprenentatge de la
llengua de signes.
Actualment s’estan oferint cursos de llengua de signes en el marc de la formació permanent del professorat, amb un cost total de 22.800,00 euros. Des del Departament d’Educació s’està treballant en la previsió de despesa per al curs escolar
2019-2020.
Als conceptes anteriors cal afegir-hi la part proporcional de les jornades laborals dels i les professionals de la Inspecció d’Educació, dels CREDA, dels centres
educatius, dels serveis territorials i dels serveis centrals del Departament d’Educa-
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ció que han treballat en l’elaboració de criteris i documentació sobre la llengua de
signes catalana.
Barcelona, 29 d’abril de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions perquè
el gasoil agrari tingui un tipus reduït d’impost sobre el valor afegit
314-04290/12
Proponent: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 37452 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-04290/12 us informo del següent:
L’IVA és un impost estatal respecte del qual la Generalitat de Catalunya no
disposa de cap competència normativa. La modificació dels tipus impositius s’ha
d’efectuar mitjançant norma amb rang de llei, sempre dins el marc de la normativa
harmonitzada de la UE.
Barcelona, 30 d’abril de 2019
Pere Aragonès i Garcia, conseller d’Economia i Hisenda

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’edificis
que són seus judicials a Sabadell (Vallès Occidental)
314-04368/12
Proponent: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 37338 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-04368/12 us informo del següent:
A Sabadell, únicament hi ha un edifici que sigui seu judicial a Sabadell, situat al
número 36-38 de l’avinguda Francesc Macià.
De les dotze plantes ocupades, només una està en règim de lloguer, ja que la resta de plantes són propietat de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 25 d’abril 2019
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia
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314-04369/12
Proponent: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 37339 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-04369/12 us informo del següent:
Amb inici de vigència en data 1 de desembre de 2017 i per un termini de 20 anys
es va signar un contracte d’arrendament de la planta 16a de l’edifici esmentat amb
la mercantil Advance and Go SL, per tal de situar el nou òrgan judicial a Sabadell.
La renda anual prevista pel 2019 és de 125.372,56 € (IVA inclòs), desglossada en
el següents conceptes:
Pressupost 2019
Lloguer
Despesa IBI i taxa residus
Despeses de comunitat
Total pressupost 2019

Base

IVA

Total

81.525,60

17.120,38

98.645,98

4.601,92

966,36

5.568,28

17.486,16

3.672,14

21.158,30

103.613,68

21.758,88

125.372,56

Barcelona, 25 d’abril de 2019
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals
1.27.

1.27.10.

Preguntes orals en comissió

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment
en comissió sobre la cobertura informativa de les eleccions
municipals del 2019
322-00104/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 12 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 03.05.2019, DSPC-C 252.
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l’incompliment dels deures professionals d’alguns col·laboradors de
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322-00105/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 12 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 03.05.2019, DSPC-C 252.

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

Sessió 12 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 03.05.2019, DSPC-C 252.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment
en comissió sobre els acords amb l’Acadèmia Catalana de la Música
322-00107/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 12 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 03.05.2019, DSPC-C 252.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment
en comissió sobre la despesa econòmica destinada a la producció
externa i sobre les xifres que s’han proporcionat
322-00108/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 12 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 03.05.2019, DSPC-C 252.
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la
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Centre d’Estudis d’Opinió
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322-00109/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 12 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 03.05.2019, DSPC-C 252.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment
en comissió sobre la cobertura de les eleccions generals als canals i
les emissores de la Corporació durant el període electoral
322-00110/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 12 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 03.05.2019, DSPC-C 252.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre
oralment en comissió sobre la Junta Electoral central i la decisió de
compensar als partits que no van donar suport a la manifestació del
16 de març de 2019
322-00111/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 12 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 03.05.2019, DSPC-C 252.

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

Sessió 12 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 03.05.2019, DSPC-C 252.
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322-00113/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 12 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 03.05.2019, DSPC-C 252.

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

Sessió 12 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 03.05.2019, DSPC-C 252.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment
en comissió sobre les accions judicials anunciades per directius de
la Corporació contra Albert Rivera
323-00128/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 12 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 03.05.2019, DSPC-C 252.

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

Sessió 12 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 03.05.2019, DSPC-C 252.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment
en comissió sobre l’elaboració i difusió de publireportatges polítics
a TV3
323-00130/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 12 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 03.05.2019, DSPC-C 252.
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323-00131/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 12 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 03.05.2019, DSPC-C 252.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment
en comissió sobre la persecució política contra TV3 durant la
campanya electoral de les eleccions generals
323-00132/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 12 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 03.05.2019, DSPC-C 252.

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

Sessió 12 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 03.05.2019, DSPC-C 252.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a
respondre oralment en comissió sobre la programació de l’emissora
durant la campanya de les eleccions generals, la nit electoral i els
dies posteriors
323-00134/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 12 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 03.05.2019, DSPC-C 252.

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

Sessió 12 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 03.05.2019, DSPC-C 252.
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323-00136/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 12 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 03.05.2019, DSPC-C 252.

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

Sessió 12 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 03.05.2019, DSPC-C 252.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a
respondre oralment en comissió sobre els resultats del darrer Estudi
general de mitjans
323-00138/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 12 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 03.05.2019, DSPC-C 252.

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

Sessió 12 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 03.05.2019, DSPC-C 252.
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1.27.15.

Preguntes per escrit

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el nombre de persones
inscrites en el panel en línia de l’empresa GFK per a la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals
316-00027/12
Proponent: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs
RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN
Reg. 37309 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2019

A la Mesa del Parlament de Catalunya

Per donar compliment al que disposa l’article 192.1 del Reglament del Parlament
de Catalunya sobre preguntes dels diputats als directius de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
En resposta a les preguntes a respondre per escrit amb números de tramitació
316-00027/12, 316-00028/12, 316-00029/12, 316-00030/12 i 316-00031/12, presentades per l’il·lustre diputat Sr. Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari
de Ciutadans.
D’acord amb el que estableix l’article 163.6 del Reglament del Parlament de Catalunya, es dona resposta agrupada a les preguntes 316-00020/12 a 316-00023/12,
atès que totes elles fan referència a un mateix assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament constatable.
Resposta

Totes les dades requerides per l’il·lustre diputat fan referència al panel online mitjançant el qual l’empresa GfK Emer Ad Hoc Research S.L. obté la valoració qualitativa dels canals i programes de televisió, d’acord amb el contracte vigent entre
aquesta entitat i la CCMA.
La CCMA no intervé en la composició i ni en el manteniment del panel, ni en els
mètodes emprats per a l’obtenció de les valoracions qualitatives, ja que aquest àmbit
de gestió correspon a l’empresa proveïdora del servei.
És per aquest motiu que les respostes que els trasllado són, literalment, les
que GfK Emer Ad Hoc Research S.L. ha facilitat, atenent al requeriment de la
CCMA per tal de respondre a les preguntes plantejades:
Pregunta 316-00027 /12: Cuantas personas estaban inscritas a 31 de diciembre de
2018 en el panel On line de GfK según el contrato vigente con la CCMA
Respuesta: A 31 de diciembre de 2018 el panel constaba de 2.355 usuarios inscritos.
Pregunta 316-00028/12: Distribución por sexo y rango de edad de las personas
inscritas a 31 de diciembre de 2018 en el panel online de GfK, según el contrato vigente
con la CCMA.
Distribución por provincias y comarcas de las personas inscritas a 31 de diciembre de 2018 en el panel online de GfK, según el contrato vigente con la CCMA
Respuesta: El panel online de GfK está configurado de forma óptima por cuotas
de género y tramos de edad de tal manera que sea posible obtener un nivel de participación y unas valoraciones de una base de individuos representativa del universo
Kantar.
La composición por género en el panel online de GfK a 31 de diciembre de 2018
es la siguiente:
Hombre
49%
Mujer
51%
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La distribución por edad es la siguiente:
De 16 a 34
11%
De 35 a 44
24%
De 45 a 54
27%
De 55 a 64
23%
65 o más
14%
Por otro lado, no es requisito técnico la representatividad del panel a nivel de
provincia ni de comarca, al igual que tampoco lo es en el universo Kantar.
Pregunta 316-00029/12: Respecto al procedimiento que se utiliza para la elección o recambio de los panelistas de la empresa GfK, según el contrato vigente con la
CCMA, interesa conocer:
¿Cuántas nuevas solicitudes se han recibido en el año 2018? Se solicita la información distribuidas por meses.
Respuesta: La captación de nuevos panelistas llevada a cabo es totalmente proactiva, mediante invitaciones y comunicaciones dirigidas a targets específicos que
permiten mantener la consistencia del perfil de los individuos en el panel a lo largo
del tiempo. Por tanto, no se reciben solicitudes por parte de los usuarios, dado que
éste no es un medio válido para acceder a la comunidad.
Una vez que un usuario solicita su inscripción ¿se realiza algún procedimiento de selección/comprobación posterior por parte de GfK o de cualquier otra empresa/entidad?
En el proceso de ingreso, los individuos cumplimentan un cuestionario de perfil y de hábitos, y solo se admiten en la comunidad a aquellos que cumplen determinadas características: que sean mayores de 15 años, residentes en Cataluña, que
vean televisión de manera habitual y que no estén relacionados con las actividades
profesionales de marketing, investigación de mercados, medios de comunicación o
publicidad.
Este proceso de captación es el habitual en los Access Panel Online disponibles
en el mercado, y además se complementa con controles telefónicos aleatorios para
verificar la información de perfil.
¿Cuantas nuevas solicitudes fueron rechazadas? Se solicita la información distribuida por meses
No se atienden solicitudes para acceder al panel.
¿Cuántas personas solicitaron la baja del panel en el año 2018? Se solicita la información distribuidas por meses.
Se recibieron 131 solicitudes de baja durante el año 2018.
Enero
9
Febrero
7
Marzo
3
Abril
5
Mayo
9
Junio
23
Julio
14
Agosto
9
Septiembre
6
Octubre
12
Noviembre
19
Diciembre
15
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Pregunta 316-00030/12: Cuantas de las personas inscritas a 31 de diciembre de
2018 no han contestado alguno de los cuestionarios realizados por la empresa GfK, según el contrato vigente con la CCMA, en los últimos 6 meses
Respuesta: 610 individuos no han participado en el segundo semestre de 2018
aun estando inscritos a fecha 31 de diciembre de 2018. De manera continua a lo
largo del año, se realizan tareas de captación y/o recambio de panelistas, de cara a
mantener una configuración óptima y unos adecuados niveles de calidad. Por otro
lado, las bajas registradas en 2018 correspondieron mayoritariamente a estos usuarios inactivos, y por tanto no afectaron al dimensionamiento del panel.
Pregunta 316-00031/12: Cuantas de las persones inscritas han contestado alguno
de los cuestionarios en el mes de diciembre de 2018, realizados por la empresa GfK,
según el contrato vigentes con la CCMA
Respuesta: Durante el mes de diciembre de 2018 se obtuvieron valoraciones de
877 individuos.

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

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals a respondre per escrit sobre la distribució estadística
de les persones inscrites en el panel en línia de l’empresa GFK per a
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
316-00028/12
Proponent: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs
RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN
Reg. 37309 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00027/12.

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el procediment de
selecció i substitució de les persones inscrites en el panel en línia de
l’empresa GFK per a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
316-00029/12
Proponent: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs
RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN
Reg. 37309 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00027/12.
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Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals a respondre per escrit sobre les persones inscrites en
el panel en línia de l’empresa GFK per a la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals que no han respost algun qüestionari
316-00030/12
Proponent: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs
RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN
Reg. 37309 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00027/12.

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals a respondre per escrit sobre les persones inscrites en
el panel en línia de l’empresa GFK per a la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals que han respost algun qüestionari
316-00031/12
Proponent: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs
RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN
Reg. 37309 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00027/12.
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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 l’aplicació
de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania
310-00160/12
ANUNCI: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP
Reg. 37578 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.05.2019

A la Mesa del Parlament

Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament
del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta
oralment en el Ple.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Sobre la implementació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania.
Palau del Parlament, 6 de maig de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’Institut de
Seguretat Pública de Catalunya
310-00161/12
ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 37621 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.05.2019

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del
Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quin és el capteniment del Govern en relació amb l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya?
Palau del Parlament, 6 de maig de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les
reivindicacions sindicals i de la comunitat educativa per al curs 20192020
310-00162/12
ANUNCI: CARLES RIERA ALBERT, DEL SP CUP-CC
Reg. 37627 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.05.2019

A la Mesa del Parlament

Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura
d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 163
i 164 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal
que li sigui resposta oralment en el Ple.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Sobre les reivindicacions sindicals i de la comunitat educativa per a l’inici del
nou curs escolar 2019-2020.
Palau del Parlament, 6 de maig de 2019
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el
funcionament dels serveis sanitaris
310-00163/12
ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS
Reg. 37630 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.05.2019

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, presenta
al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Sobre el funcionament dels serveis sanitaris.
Palau del Parlament, 6 de maig de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la relació
de la Generalitat amb els ens locals
310-00164/12
ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS
Reg. 37631 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.05.2019

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, presenta
al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Sobre la relació de la Generalitat amb els ens locals.
Palau del Parlament, 6 de maig de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el
desplegament del decret de territorialització del Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya
310-00165/12
ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC
Reg. 37639 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.05.2019

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Sobre el desplegament del decret de territorialització del Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC).
Palau del Parlament, 6 de maig de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les
polítiques de memòria històrica
310-00166/12
ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC
Reg. 37640 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.05.2019

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Sobre les polítiques del Govern en relació a la memòria històrica.
Palau del Parlament, 6 de maig de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació
dels clubs nàutics de platja
310-00167/12
ANUNCI: ALBERT BATET I CANADELL, DEL GP JXCAT
Reg. 37643 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.05.2019

A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quin és el capteniment del Govern sobre la situació dels clubs nàutics de platja
catalans?
Palau del Parlament, 6 de maig de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures
per a ajudar els municipis davant dels riscos ambientals
310-00168/12
ANUNCI: ALBERT BATET I CANADELL, DEL GP JXCAT
Reg. 37644 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.05.2019

A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quin és el capteniment del Govern sobre les mesures per ajudar als municipis
de Catalunya davant dels riscos mediambientals i les seves conseqüències?
Palau del Parlament, 6 de maig de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les
polítiques de suport als governs locals
310-00169/12
ANUNCI: ALBERT BATET I CANADELL, DEL GP JXCAT
Reg. 37645 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.05.2019

A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quin és el capteniment del Govern sobre les polítiques de suport als governs
locals?
Palau del Parlament, 6 de maig de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el
Ple sobre la situació política
317-00092/12
ANUNCI: INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GP CS
Reg. 37311 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.05.2019

A la Mesa del Parlament

Inés Arrimadas García, presidenta del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableix l’article 164 del Reglament del Parlament, formula la pregunta
següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quina valoració fa el Molt Honorable President de la Generalitat de la situació
política a Catalunya?
Palau del Parlament, 30 de maig de 2019
Inés Arrimadas García, presidenta GP Cs
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el
Ple sobre la situació política
317-00093/12
ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 37362 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.05.2019

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 164 del Reglament del Parlament,
formula la pregunta següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta 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 relació amb la situació política actual?
Palau del Parlament, 30 d’abril de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el
Ple sobre la situació política
317-00094/12
ANUNCI: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC
Reg. 37471 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.05.2019

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, 3 de maig de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el
Ple sobre la situació política
317-00095/12
ANUNCI: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP
Reg. 37620 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.05.2019

A la Mesa del Parlament

Jéssica Albiach Satorres, presidenta del Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 164 del Reglament del Parlament, formula la pregunta següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui
resposta oralment en el Ple.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
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– Quina és l’opinió del president de la Generalitat amb relació a l’actual situació
política?
Palau del Parlament, 6 de maig de 2019
Jéssica Albiach Satorres, presidenta GP CatECP

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el
Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
317-00096/12
ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC
Reg. 37641 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.05.2019

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb
el que estableix l’article 164 del Reglament del Parlament, formula la pregunta següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quina valoració fa el president de la Generalitat dels darrers esdeveniments
polítics succeïts a Catalunya?
Palau del Parlament, 6 de maig de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el
Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
317-00097/12
ANUNCI: ALBERT BATET I CANADELL, DEL GP JXCAT
Reg. 37642 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.05.2019

A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
d’acord amb el que estableix l’article 164 del Reglament del Parlament, formula la
pregunta següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment
en el Ple.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quina és l’opinió del Molt Honorable President en relació als darrers esdeveniments de l’actualitat política?
Palau del Parlament, 6 de maig de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat
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3.25.10.

Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la
pèrdua de sorra a les platges del Maresme arran de les darreres
llevantades i pluges
311-00999/12
ANUNCI: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRA
DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS
Reg. 37093 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 03.05.2019

A la Mesa de la Comissió de Territori

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Alícia Romero Llano, diputada del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article
165.3 del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per tal
que els sigui resposta oralment davant la Comissió.
Els darrers dies de llevantades i pluges, la comarca del Maresme ha patit de nou
problemes a les seves platges, amb pèrdua de sorra que elimina l’espai natural, així
com a força infraestructures litorals.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– És conscient el Govern d’aquesta situació?
Palau del Parlament, 26 d’abril de 2019
Jordi Terrades i Santacreu, Alícia Romero Llano, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
actuacions previstes per a resoldre el problema de pèrdua de sorra a
les platges del Maresme
311-01000/12
ANUNCI: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRA
DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS
Reg. 37094 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 03.05.2019

A la Mesa de la Comissió de Territori

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Alícia Romero Llano, diputada del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article
165.3 del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per tal
que els sigui resposta oralment davant la Comissió.
Els darrers dies de llevantades i pluges, la comarca del Maresme ha patit de nou
problemes a les seves platges, amb pèrdua de sorra que elimina l’espai natural, així
com a força infraestructures litorals.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Té previst el Govern realitzar alguna actuació al respecte per tal de resoldre la
precarietat a les platges de la comarca del Maresme de cara al proper estiu?
Palau del Parlament, 26 d’abril de 2019
Jordi Terrades i Santacreu, Alícia Romero Llano, diputats, GP PSC-Units
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311-01001/12
ANUNCI: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRA
DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS
Reg. 37095 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 03.05.2019

A la Mesa de la Comissió de Territori

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Alícia Romero Llano, diputada del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article
165.3 del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per tal
que els sigui resposta oralment davant la Comissió.
Els darrers dies de llevantades i pluges, la comarca del Maresme ha patit de nou
problemes a les seves platges, amb pèrdua de sorra que elimina l’espai natural, així
com a força infraestructures litorals.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Té previst el Govern realitzar alguna actuació a mig termini per tal que no visquem en cada llevantada problemes com els patits aquests darrers dies?
Palau del Parlament, 26 d’abril de 2019
Jordi Terrades i Santacreu, Alícia Romero Llano, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la fase 1
dels projectes de regeneració del Pla de la Direcció General de
Costes per al Maresme
311-01002/12
ANUNCI: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRA
DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS
Reg. 37096 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 03.05.2019

A la Mesa de la Comissió de Territori

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Alícia Romero Llano, diputada del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article
165.3 del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per tal
que els sigui resposta oralment davant la Comissió.
Els darrers dies de llevantades i pluges, la comarca del Maresme ha patit de nou
problemes a les seves platges, amb pèrdua de sorra que elimina l’espai natural, així
com a força infraestructures litorals.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Té el Govern informació al respecte de l’estat dels projectes de regeneració del
Pla de la Direcció General de Costes, en la Fase 1 del Maresme? Hi ha hagut algun
contacte entre les dues administracions els últims mesos al respecte?
Palau del Parlament, 26 d’abril de 2019
Jordi Terrades i Santacreu, Alícia Romero Llano, diputats, GP PSC-Units
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3.25.15.

Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a
protegir els monuments i els llocs d’importància cultural i històrica
314-04595/12
FORMULACIÓ: MARC PARÉS FRANZI, DEL GP CATECP
Reg. 37317 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2019

A la Mesa del Parlament

Marc Parés Franzi, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta
escrita.
El passat 16 d’abril de 2019 es va produir un incendi a la Catedral de Notre
Dame a París. Aquest incendi va mostrar la fragilitat dels monuments a tot arreu i
la necessitat de comptar amb mesures de protecció efectives als llocs i monuments
d’importància cultural i històrica al nostre país.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Compta el Govern amb les mesures necessàries per protegir els monuments i
els llocs d’importància cultural i històrica a Catalunya?
Palau del Parlament, 29 d’abril de 2019
Marc Parés Franzi, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures
adoptades davant l’actuació d’un agent dels Mossos d’Esquadra en el
desallotjament d’un escorxador a Riudellots de la Selva el 16 d’abril
de 2019
314-04596/12
FORMULACIÓ: MARC PARÉS FRANZI, DEL GP CATECP
Reg. 37318 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2019

A la Mesa del Parlament

Marc Parés Franzi, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta
escrita.
El passat 16 d’abril de 2019 es va produir una intervenció del cos dels Mossos
d’Esquadra a Riudellots de la Selva amb motiu de l’ocupació d’un escorxador per
part del grup animalista 269 Libération Animale. Enfront la resistència passiva de
les persones que protagonitzaven aquesta acció reivindicativa, un agent del Mossos
d’Esquadra, amb un posat clarament amenaçador, va propiciar diverses puntades de
peu a una de les persones activistes, saltant amb els peus junts al seu damunt mentre aquesta es trobava a terra sense oferir resistència, tal i com es pot apreciar a les
imatges del següent enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=j-tjY0bTpQ8.
Davant aquesta acció, que aparentment sembla totalment desproporcionada, interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari:
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– Quines mesures ha emprès la Conselleria d’Interior davant l’actuació desmesurada d’un dels agents dels Mossos d’Esquadra que va intervenir en el desallotjament
d’un escorxador de Riudellots de la Selva el passat 16 d’abril?
Palau del Parlament, 29 d’abril de 2019
Marc Parés Franzi, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució per
comarques dels vehicles que transporten purins i de l’ús que fan del
sistema de posicionament global (GPS)
314-04597/12
FORMULACIÓ: MARC PARÉS FRANZI, DEL GP CATECP
Reg. 37319 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2019

A la Mesa del Parlament

Marc Parés Franzi, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta
escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
L’ús del GPS és obligatori per als camions que traslladen purí per adobar terres
més enllà de 10 km de la granja d’origen. En unes declaracions recents, però, la directora general d’Agricultura, Elisenda Guillaumes, va afirmar que dels 2.400 transports actuals llistats només un 10% el fa servir.
– Quina és la distribució per comarques d’aquests transports i del corresponent
ús del GPS?
Palau del Parlament, 29 d’abril de 2019
Marc Parés Franzi, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius tècnics
pels quals la Generalitat ha reduït la prestació a una dona amb una
discapacitat del 94%
314-04598/12
FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA
DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS
Reg. 37417 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2019

A la Mesa del Parlament

Raúl Moreno Montaña, diputat, Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que
els sigui contestada amb resposta escrita.
A finals del mes d’abril diferents mitjans de comunicació van informar que la
Generalitat ha reduït la prestació a una dona amb un 94% de discapacitat perquè va
a diari a un centre ocupacional.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:

3.25.15. Preguntes per escrit

41

BOPC 331
10 de maig de 2019

– Quins són els motius tècnics que han provocat la reducció de la prestació?
Palau del Parlament, 2 de maig de 2019
Raúl Moreno Montaña, Beatriz Silva Gallardo, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies han tingut alguna reunió amb la
família de la dona amb una discapacitat del 94% a qui s’ha reduït la
prestació
314-04599/12
FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA
DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS
Reg. 37418 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2019

A la Mesa del Parlament

Raúl Moreno Montaña, diputat, Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que
els sigui contestada amb resposta escrita.
A finals del mes d’abril diferents mitjans de comunicació van informar que la
Generalitat ha reduït la prestació a una dona amb un 94% de discapacitat perquè va
a diari a un centre ocupacional.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Des de la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies s’han reunit directament amb aquesta família per conèixer la seva situació?
Palau del Parlament, 2 de maig de 2019
Raúl Moreno Montaña, Beatriz Silva Gallardo, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’eventual oferiment
de la renda garantida de ciutadania a la família de la dona amb una
discapacitat del 94% a qui s’ha reduït la prestació
314-04600/12
FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA
DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS
Reg. 37419 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2019

A la Mesa del Parlament

Raúl Moreno Montaña, diputat, Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que
els sigui contestada amb resposta escrita.
A finals del mes d’abril diferents mitjans de comunicació van informar que la
Generalitat ha reduït la prestació a una dona amb un 94% de discapacitat perquè va
a diari a un centre ocupacional.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– S’ha ofert a aquesta família la Renda Garantida de Ciutadania?
Palau del Parlament, 2 de maig de 2019
Raúl Moreno Montaña, Beatriz Silva Gallardo, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el programa
d’intervenció futur per a la família de la dona amb una discapacitat
del 94% a qui s’ha reduït la prestació
314-04601/12
FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA
DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS
Reg. 37420 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2019

A la Mesa del Parlament

Raúl Moreno Montaña, diputat, Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que
els sigui contestada amb resposta escrita.
A finals del mes d’abril diferents mitjans de comunicació van informar que la
Generalitat ha reduït la prestació a una dona amb un 94% de discapacitat perquè va
a diari a un centre ocupacional.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quin és el programa d’intervenció a futur per a aquesta família?
Palau del Parlament, 2 de maig de 2019
Raúl Moreno Montaña, Beatriz Silva Gallardo, diputats, GP PSC-Units
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