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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 el feminisme del segle xxi 
i les polítiques públiques
310-00303/12
Substanciació 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els nous objectius de dèficit
310-00304/12
Substanciació 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les expectatives genera-
des pel Projecte de pressupost de la Generalitat per al 2020 en matèria d’educació
310-00305/12
Substanciació 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació sanitària
310-00306/12
Substanciació 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’orfandat en el marc dels 
serveis socials
310-00307/12
Substanciació 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’ús de l’espai públic
310-00308/12
Substanciació 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els ajuts al lloguer
310-00309/12
Substanciació 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el futur de l’automoció a 
Catalunya
310-00310/12
Substanciació 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la negociació d’una sortida 
democràtica al conflicte polític i de l’amnistia
310-00311/12
Substanciació 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la perspectiva de gènere 
i les bones pràctiques al Departament d’Interior
310-00312/12
Substanciació 20

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació irregular d’un membre de la Junta Electoral Provincial de Barcelona
317-00175/12
Substanciació 21
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la lluita 
contra la violència masclista
317-00176/12
Substanciació 21

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre l’apli-
cació del decret sobre l’habitatge
317-00177/12
Substanciació 21

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la taula 
de diàleg entre governs
317-00178/12
Substanciació 21

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre les ir-
regularitats a la Junta Electoral Central
317-00179/12
Substanciació 21

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la taula 
de diàleg entre governs
317-00180/12
Substanciació 21

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’informe de la Federació d’Asso-
ciacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya sobre la contribució econòmica 
de les famílies al sistema educatiu públic
314-06045/12
Resposta del Govern 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la quota que les famílies 
dels alumnes dels centres públics paguen de mitjana en concepte de llibres de text
314-06046/12
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la quota que les famí-
lies dels alumnes dels centres concertats paguen de mitjana en concepte de llibres 
de text
314-06047/12
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la quota que les famílies 
dels alumnes dels centres de màxima complexitat paguen de mitjana en concepte 
de llibres de text
314-06048/12
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la quota que les famí-
lies dels alumnes dels centres públics paguen de mitjana en concepte de sortides
314-06049/12
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la quota que les famílies 
dels alumnes dels centres concertats paguen de mitjana en concepte de sortides
314-06050/12
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la quota que les famí-
lies dels alumnes dels centres de màxima complexitat paguen de mitjana en con-
cepte de sortides
314-06051/12
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la quota que les famí-
lies dels alumnes dels centres públics paguen de mitjana en concepte d’activitats 
extraescolars
314-06052/12
Resposta del Govern 25
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la quota que les famí-
lies dels alumnes dels centres concertats paguen de mitjana en concepte d’activi-
tats extraescolars
314-06053/12
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la quota que les famílies 
dels alumnes dels centres de màxima complexitat paguen de mitjana en concepte 
d’activitats extraescolars
314-06054/12
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la quota que les famí-
lies dels alumnes dels centres públics paguen de mitjana en concepte de despeses 
a les associacions de mares i pares
314-06055/12
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la quota que les famílies 
dels alumnes dels centres concertats paguen de mitjana en concepte de despeses 
a les associacions de mares i pares
314-06056/12
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la quota que les famílies 
dels alumnes dels centres de màxima complexitat paguen de mitjana en concepte 
de despeses a les associacions de mares i pares
314-06057/12
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contribució econòmica de les 
famílies al sistema educatiu
314-06058/12
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment de la contribució eco-
nòmica de les famílies al sistema educatiu amb relació a la davallada de la inversió 
pública
314-06059/12
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les diferents aportacions econò-
miques de les famílies al sistema educatiu
314-06060/12
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida pressupostària que des-
tina al funcionament de les associacions de mares i pares dels centres educatius
314-06061/12
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida pressupostària que des-
tina al material didàctic i informàtic dels centres educatius
314-06062/12
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida pressupostària que des-
tina a les sortides que fan els centres educatius
314-06063/12
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida pressupostària que des-
tina a les activitats extraescolars dels centres educatius
314-06064/12
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’impulsar algun pla per 
a garantir la gratuïtat del sistema educatiu públic
314-06065/12
Resposta del Govern 28



BOPC 562
6 de març de 2020

Taula de contingut 4

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de sol·licitants que 
han obtingut plaça en primera opció en centres educatius de la Segarra el curs 
2019-2020
314-06069/12
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de sol·licitants que 
han obtingut plaça en primera opció en centres educatius de la Noguera el curs 
2019-2020
314-06070/12
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de sol·licitants que 
han obtingut plaça en primera opció en centres educatius del Segrià el curs 2019-
2020
314-06071/12
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de sol·licitants que 
han obtingut plaça en primera opció en centres educatius del Pla d’Urgell el curs 
2019-2020
314-06072/12
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de sol·licitants que 
han obtingut plaça en primera opció en centres educatius de les Garrigues el curs 
2019-2020
314-06073/12
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de sol·licitants que 
han obtingut plaça en primera opció en centres de formació d’adults de la Noguera 
el curs 2019-2020
314-06074/12
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de sol·licitants que 
han obtingut plaça en primera opció en centres de formació d’adults del Segrià el 
curs 2019-2020
314-06075/12
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de sol·licitants que 
han obtingut plaça en primera opció en centres de formació d’adults del Pla d’Ur-
gell el curs 2019-2020
314-06076/12
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de sol·licitants que 
han obtingut plaça en primera opció en centres de formació d’adults de les Garri-
gues el curs 2019-2020
314-06077/12
Resposta del Govern 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de sol·licitants que 
han obtingut plaça en primera opció en centres de formació d’adults de la Segarra 
el curs 2019-2020
314-06078/12
Resposta del Govern 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris i la despesa 
del transport escolar a la Noguera el curs 2018-2019
314-06079/12
Resposta del Govern 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris i la despesa 
del transport escolar al Segrià el curs 2018-2019
314-06080/12
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris i la despesa 
del transport escolar al Pla d’Urgell el curs 2018-2019
314-06081/12
Resposta del Govern 37
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris i la despesa 
del transport escolar a les Garrigues el curs 2018-2019
314-06082/12
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris i la despesa 
del transport escolar a la Segarra el curs 2018-2019
314-06083/12
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris i la despesa 
de menjador escolar a la Noguera el curs 2018-2019
314-06084/12
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris i la despesa 
de menjador escolar al Segrià el curs 2018-2019
314-06085/12
Resposta del Govern 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris i la despesa 
de menjador escolar al Pla d’Urgell el curs 2018-2019
314-06086/12
Resposta del Govern 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris i la despesa 
de menjador escolar a les Garrigues el curs 2018-2019
314-06087/12
Resposta del Govern 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris i la despesa 
de menjador escolar a la Segarra el curs 2018-2019
314-06088/12
Resposta del Govern 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’execució de les partides pressu-
postàries destinades al Pacte nacional per a la indústria
314-06227/12
Resposta del Govern 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos que reben els centres 
formadors on fan pràctiques els estudiants de magisteri
314-06228/12
Resposta del Govern 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes dels centres for-
madors on fan pràctiques els estudiants de magisteri
314-06229/12
Resposta del Govern 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos que reben els tutors 
dels centres escolars on fan pràctiques els estudiants de magisteri
314-06230/12
Resposta del Govern 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres que s’han adherit al 
programa de pràctiques d’estudiants de magisteri
314-06231/12
Resposta del Govern 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’estudiants de magis-
teri que fan pràctiques en centres escolars dins el programa de pràctiques d’estu-
diants de magisteri
314-06232/12
Resposta del Govern 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost que destina al pro-
grama de centres de pràctiques d’estudiants de magisteri
314-06233/12
Resposta del Govern 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el president 
de la Generalitat no va assistir al lliurament dels Premis Ferrer Salat
314-06276/12
Resposta del Govern 43
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’inici de les obres de la nova es-
cola de Pinyana, a Lleida
314-06288/12
Resposta del Govern 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost i el calendari previs-
tos per a la construcció de la nova escola de Pinyana, a Lleida
314-06289/12
Resposta del Govern 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de l’impost de construc-
cions i obres de la nova escola de Pinyana, a Lleida
314-06290/12
Resposta del Govern 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de fer efectiu l’impost 
de construccions i obres a l’Ajuntament de Lleida
314-06291/12
Resposta del Govern 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de fer algun conveni per 
al finançament de les obres de construcció de la nova escola de Pinyana, a Lleida
314-06292/12
Resposta del Govern 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de pagament de les 
despeses de construcció i posada en funcionament de la nova escola de Pinyana, 
a Lleida
314-06293/12
Resposta del Govern 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el resultat de l’aplicació del pla de 
xoc per a reduir les llistes de valoració de discapacitat i dependència
314-06488/12
Resposta del Govern 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a evitar fugues 
com la que es va produir al maig del 2019 en una empresa de la Pobla de Mafumet 
(Tarragonès)
314-06495/12
Resposta del Govern 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme per a 
garantir una càrrega laboral adequada per a les cambreres de pisos
314-06612/12
Resposta del Govern 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a esmenar les 
deficiències sobre de la Inspecció de Treball amb relació a les treballadores do-
mèstiques
314-06617/12
Resposta del Govern 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius dels canvis en la Direc-
ció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
314-06704/12
Resposta del Govern 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis estructurals previstos en 
el Servei Públic d’Ocupació a Catalunya
314-06705/12
Resposta del Govern 50

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 el feminisme del segle xxi 
i les polítiques públiques
310-00303/12
Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat 51
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els nous objectius de dèficit
310-00304/12
Anunci: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 51

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les expectatives genera-
des pel Projecte de pressupost de la Generalitat per al 2020 en matèria d’educació
310-00305/12
Anunci: Carles Riera Albert, del SP CUP-CC 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació sanitària
310-00306/12
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’orfandat en el marc dels 
serveis socials
310-00307/12
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’ús de l’espai públic
310-00308/12
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 53

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els ajuts al lloguer
310-00309/12
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units 53

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el futur de l’automoció a 
Catalunya
310-00310/12
Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat 53

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la negociació d’una sortida 
democràtica al conflicte polític i de l’amnistia
310-00311/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la perspectiva de gènere 
i les bones pràctiques al Departament d’Interior
310-00312/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 54

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00175/12
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 54

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00176/12
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units 55

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00177/12
Anunci: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC 55

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00178/12
Anunci: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 55

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els 
darrers esdeveniments polítics
317-00179/12
Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat 56

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els 
darrers esdeveniments polítics
317-00180/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 56
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3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu del cessament 
de la subdirectora general de Programes en Protecció Civil i del subdirector general 
de Coordinació i Gestió d’Emergències
311-01510/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 57

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el servei 
d’emergències 112 va trigar una hora i mitja a respondre a l’alcalde de Constantí 
(Tarragonès) amb relació a la pudor detectada el 20 de febrer de 2020
314-06855/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no es va avi-
sar per un canal oficial l’Ajuntament de Constantí (Tarragonès) del confinament de 
l’institut per la pudor detectada el 20 de febrer de 2020
314-06856/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no es va pen-
sar en les escoles i el mercat municipal de Constantí (Tarragonès) amb relació a la 
pudor detectada el 20 de febrer de 2020
314-06857/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no es van engegar 
les sirenes a Constantí (Tarragonès) per a avisar de la necessitat de confinament el 
20 de febrer de 2020
314-06858/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els límits permesos dels compos-
tos químics que es van detectar a Constantí (Tarragonès) el 20 de febrer de 2020
314-06859/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si evitar d’estar a l’exterior significa 
el mateix que estar confinat a casa
314-06860/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el moment en què l’empresa res-
ponsable de les fuites de compostos químics a Constantí (Tarragonès) el 20 de fe-
brer de 2020 va comunicar l’incident
314-06861/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les comprovacions fetes arran de 
les fuites de compostos químics a Constantí (Tarragonès) el 20 de febrer de 2020
314-06862/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les trucades de Protecció Civil a 
les empreses abans que l’empresa responsable comuniqués les fuites de compos-
tos químics a Constantí (Tarragonès) el 20 de febrer de 2020
314-06863/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals l’aplicació 
«Aire.cat» recomanava fer esport a l’aire lliure mentre Protecció Civil recomanava el 
confinament a l’Institut de Constantí (Tarragonès) el 20 de febrer de 2020
314-06864/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si una comissió del Cos de Mossos 
d’Esquadra forma la policia xilena
314-06865/12
Formulació: Carles Riera Albert, juntament amb un altre diputat del SP CUP-CC 63
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si Industrias Químicas del Óxido 
de Etileno (Iqoxe) ha sol·licitat la renovació de la llicència ambiental
314-06866/12
Formulació: Natàlia Sànchez Dipp, del SP CUP-CC 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions de la inspecció 
educativa amb relació a la presència d’una estelada a l’Escola Ocata, del Masnou 
(Maresme)
314-06867/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions de la inspecció edu-
cativa amb relació a l’exhibició d’un llaç groc en el web de l’Escola Mare de Déu de 
l’Horta, de Barcelona
314-06868/12
Formulació: David Bertran Román, juntament amb un altre diputat del GP Cs 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de màquines escurabut-
xaques
314-06869/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de màquines escurabut-
xaques instal·lades en bars i restaurants
314-06870/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de les llicències actives 
i les baixes de màquines escurabutxaques
314-06871/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import recaptat de les màquines 
escurabutxaques de bars i restaurants durant el període 2017-2019
314-06872/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import recaptat amb la loteria de 
la Grossa durant el període 2017-2019
314-06873/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats que han rebut els be-
neficis de la loteria de la Grossa durant el període 2017-2019
314-06874/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les comissions que Novomatic rep 
pels jocs d’atzar que gestiona
314-06875/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import rebut per Novomatic pels 
jocs d’atzar que gestiona en el període 2017-2019
314-06876/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses amb contractes o 
adjudicacions públics amb relació a la loteria o els jocs d’atzar de la Generalitat
314-06877/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’actes d’inspecció ai-
xecades a cases d’apostes, sales de joc i bingos del 2017 al 2019
314-06878/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infraccions detecta-
des per l’accés de menors a cases d’apostes, sales de joc i bingos del 2017 al 2019
314-06879/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 71
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i el tipus d’infraccions 
relacionades amb majors d’edat en cases d’apostes, sales de joc i bingos del 2017 
al 2019
314-06880/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals es va exigir 
la contractació d’una assegurança per a oliveres per a cobrar la indemnització pels 
danys de l’incendi a la Ribera d’Ebre, les Garrigues i el Segrià
314-06881/12
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds d’ajuts 
pels danys de l’incendi a la Ribera d’Ebre, les Garrigues i el Segrià
314-06882/12
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds d’ajuts 
acceptades i rebutjades pels danys de l’incendi a la Ribera d’Ebre, les Garrigues i 
el Segrià
314-06883/12
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds d’ajuts 
pagades pels danys de l’incendi a la Ribera d’Ebre, les Garrigues i el Segrià
314-06884/12
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de reunir-se amb els 
agricultors i propietaris afectats pel retorn dels ajuts concedits pels danys de l’in-
cendi a la Ribera d’Ebre, les Garrigues i el Segrià
314-06885/12
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de reunir-se amb els 
alcaldes de les zones afectades per l’incendi a la Ribera d’Ebre, les Garrigues i el 
Segrià per a coordinar una resposta a la devolució dels ajuts
314-06886/12
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les solucions alternatives per tal 
que els afectats per l’incendi a la Ribera d’Ebre, les Garrigues i el Segrià no hagin 
de retornar els ajuts
314-06887/12
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els casos de beneficiaris d’ajuts pels 
danys de l’incendi a la Ribera d’Ebre, les Garrigues i el Segrià que hi havien renunciat
314-06888/12
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada al Barcelonès el 2019
314-06889/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada al Vallès Occidental el 2019
314-06890/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada al Baix Llobregat el 2019
314-06891/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada al Maresme el 2019
314-06892/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada al Vallès Oriental el 2019
314-06893/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 78
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada al Tarragonès el 2019
314-06894/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada al Segrià el 2019
314-06895/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada al Gironès el 2019
314-06896/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada al Baix Camp el 2019
314-06897/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada al Bages el 2019
314-06898/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada a la Selva el 2019
314-06899/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada a Osona el 2019
314-06900/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada al Garraf el 2019
314-06901/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada a l’Alt Empordà el 2019
314-06902/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada al Baix Empordà el 2019
314-06903/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada a l’Anoia el 2019
314-06904/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada a l’Alt Penedès el 2019
314-06905/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada al Baix Penedès el 2019
314-06906/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada al Baix Ebre el 2019
314-06907/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada al Montsià el 2019
314-06908/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 85
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada a la Garrotxa el 2019
314-06909/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada a l’Alt Camp el 2019
314-06910/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada al Berguedà el 2019
314-06911/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada a la Noguera el 2019
314-06912/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada al Pla d’Urgell el 2019
314-06913/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada a l’Urgell el 2019
314-06914/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada al Pla de l’Estany el 2019
314-06915/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada al Ripollès el 2019
314-06916/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada a la Segarra el 2019
314-06917/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada a la Ribera d’Ebre el 2019
314-06918/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada a l’Alt Urgell el 2019
314-06919/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada a la Conca de Barberà el 2019
314-06920/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada a les Garrigues el 2019
314-06921/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada a la Cerdanya el 2019
314-06922/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada al Solsonès el 2019
314-06923/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 93
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada al Pallars Jussà el 2019
314-06924/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada al Moianès el 2019
314-06925/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada a la Terra Alta el 2019
314-06926/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada a Aran el 2019
314-06927/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada al Priorat el 2019
314-06928/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada al Pallars Sobirà el 2019
314-06929/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb fauna salvatge implicada a l’Alta Ribagorça el 2019
314-06930/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comunicació dels talls al carrer 
Barcelona de Girona
314-06931/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els informes emesos pels Mossos 
d’Esquadra amb relació als talls al carrer Barcelona de Girona
314-06932/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures proposades pels Mos-
sos d’Esquadra amb relació als talls al carrer Barcelona de Girona
314-06933/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els informes emesos per la Policia 
Municipal amb relació als talls al carrer Barcelona de Girona
314-06934/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures proposades per la Po-
licia Municipal amb relació als talls al carrer Barcelona de Girona
314-06935/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la Direcció General d’Adminis-
tració de Seguretat ha instat a fer alguna modificació amb relació als talls al carrer 
Barcelona de Girona
314-06936/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides econòmiques desti-
nades a fer les franges perimetrals de prevenció d’incendis forestals a la província 
de Barcelona del 2017 ençà
314-06937/12
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, juntament amb un altre diputat del GP Cs 100
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides econòmiques desti-
nades a fer les franges perimetrals de prevenció d’incendis forestals a la província 
de Girona del 2017 ençà
314-06938/12
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, juntament amb un altre diputat del GP Cs 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides econòmiques desti-
nades a fer les franges perimetrals de prevenció d’incendis forestals a la província 
de Tarragona del 2017 ençà
314-06939/12
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, juntament amb un altre diputat del GP Cs 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides econòmiques desti-
nades a fer les franges perimetrals de prevenció d’incendis forestals a la província 
de Lleida del 2017 ençà
314-06940/12
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, juntament amb un altre diputat del GP Cs 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides econòmiques destina-
des a les diputacions i els consells comarcals per a fer les franges perimetrals de 
prevenció d’incendis forestals del 2017 ençà
314-06941/12
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, juntament amb un altre diputat del GP Cs 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides econòmiques desti-
nades als ajuntaments per a fer les franges perimetrals de prevenció d’incendis fo-
restals del 2017 ençà
314-06942/12
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, juntament amb un altre diputat del GP Cs 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els informes de control de l’exe-
cució de les franges perimetrals de prevenció d’incendis forestals del 2017 ençà
314-06943/12
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, juntament amb un altre diputat del GP Cs 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides econòmiques sense 
executar destinades a fer les franges perimetrals de prevenció d’incendis forestals 
del 2017 ençà
314-06944/12
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, juntament amb un altre diputat del GP Cs 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les partides econòmi-
ques sense executar destinades a fer les franges perimetrals de prevenció d’incen-
dis forestals del 2017 ençà
314-06945/12
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, juntament amb un altre diputat del GP Cs 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la supervisió de les partides eco-
nòmiques destinades a fer les franges perimetrals de prevenció d’incendis forestals
314-06946/12
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, juntament amb un altre diputat del GP Cs 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures sancionadores per no 
haver dut a terme les actuacions necessàries per a fer les franges perimetrals de 
prevenció d’incendis forestals
314-06947/12
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, juntament amb un altre diputat del GP Cs 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conseqüències per al Depar-
tament de Territori i Sostenibilitat de no haver destinat els mitjans necessaris per a 
fer les franges perimetrals de prevenció d’incendis forestals
314-06948/12
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, juntament amb un altre diputat del GP Cs 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que van arri-
bar als centres escolars d’infantil i primària el curs 2018-2019
314-06949/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que van arri-
bar als centres d’educació secundària el curs 2018-2019
314-06950/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 106
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que van arri-
bar als centres educatius dels Serveis Territorials d’Educació del Baix Llobregat el 
curs 2018-2019
314-06951/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que van arri-
bar als centres educatius dels Serveis Territorials d’Educació de Barcelona Comar-
ques el curs 2018-2019
314-06952/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que van arri-
bar als centres educatius dels Serveis Territorials d’Educació de la Catalunya Cen-
tral el curs 2018-2019
314-06953/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que van arribar 
als centres educatius dels Serveis Territorials d’Educació de Girona el curs 2018-2019
314-06954/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que van arribar 
als centres educatius dels Serveis Territorials d’Educació de Lleida el curs 2018-2019
314-06955/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que van arri-
bar als centres educatius dels Serveis Territorials d’Educació del Maresme - Vallès 
Oriental el curs 2018-2019
314-06956/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que van arri-
bar als centres educatius dels Serveis Territorials d’Educació de Tarragona el curs 
2018-2019
314-06957/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que van arri-
bar als centres educatius dels Serveis Territorials d’Educació de les Terres de l’Ebre 
el curs 2018-2019
314-06958/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que van arri-
bar als centres educatius dels Serveis Territorials d’Educació del Vallès Occidental 
el curs 2018-2019
314-06959/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que van arribar 
als centres educatius dels Serveis Territorials d’Educació del Consorci d’Educació 
de Barcelona el curs 2018-2019
314-06960/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de fer un centre d’ur-
gències d’atenció primària a Martorell (Baix Llobregat)
314-06961/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els plans per als serveis d’urgèn-
cies d’atenció primària de la zona nord del Baix Llobregat
314-06962/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius dels canvis en la direc-
ció del CAP Esparreguera
314-06963/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 112
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació donada als ajunta-
ments afectats pels canvis en la direcció del CAP Esparreguera
314-06964/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el greuge contra la vertebració de les 
terres de Lleida, l’Alt Pirineu i Aran provocat per les mancances en infraestructures
314-06965/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió per a facilitar la mobilitat 
amb ferrocarril en l’àrea d’influència de Lleida
314-06966/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’activació d’eines de constrenyi-
ment contra les empreses responsables de la manca de vertebració ferroviària de 
les terres de Lleida, l’Alt Pirineu i Aran
314-06967/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 115

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

3.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les accions 
dutes a terme davant la denúncia de la fiscalia contra Toni Soler i part de l’equip 
del programa Està passant
322-00174/12
Anunci: Raquel Sans Guerra, del GP ERC 116

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la reobertura 
de la delegació a la Catalunya Nord
322-00175/12
Anunci: Raquel Sans Guerra, del GP ERC 116

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els resultats 
dels serveis d’avaluació de programes de TV3 que presta l’empresa GFK
322-00176/12
Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs 117

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els indicis 
de participació de la Corporació en delictes de corrupció i de finançament il·legal 
de partits polítics
322-00177/12
Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs 117

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la Setmana 
de les Dones als mitjans de la Corporació
322-00178/12
Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat 118

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les oportunitats 
per als mitjans de comunicació públics de la transposició de la directiva audiovisual 
de la Unió Europea
322-00179/12
Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat 118

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el pla de 
renovació de la plantilla de la Corporació
322-00180/12
Anunci: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 119

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el pluralisme 
a les emissores de la Corporació
322-00181/12
Anunci: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units 119
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el pluralisme 
als canals de la Corporació
322-00182/12
Anunci: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units 120

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els sistemes 
i protocols de filtratge dels missatges de les xarxes socials que se sobreimpressi-
onen a la pantalla
322-00183/12
Anunci: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units 120

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’aprovació i 
posada en marxa dels plans d’igualtat a la Corporació
322-00184/12
Anunci: Natàlia Sànchez Dipp, del SP CUP-CC 121

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre si considera que l’alcalde de Madrid és feixista
323-00230/12
Anunci: Daniel Serrano Coronado, del SP PPC 121

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre les mesures per a garantir la pluralitat d’opinions als espais de tertúlia i pro-
grames d’actualitat política
323-00231/12
Anunci: Raquel Sans Guerra, del GP ERC 122

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre el format de ficció de la sèrie La fossa
323-00232/12
Anunci: Raquel Sans Guerra, del GP ERC 122

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre els premis rebuts per espais que defensen el feminisme
323-00233/12
Anunci: Raquel Sans Guerra, del GP ERC 123

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre l’evolució i el creixement de Catalunya Ràdio i de Televisió de Ca-
talunya a les xarxes
323-00234/12
Anunci: Raquel Sans Guerra, del GP ERC 123

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre el tractament informatiu de la taula de negociació entre membres del Govern 
d’Espanya i polítics independentistes
323-00235/12
Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs 124

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre el compliment del principi de pluralitat política i ideològica al programa Pre-
guntes freqüents
323-00236/12
Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs 124

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió so-
bre la difusió d’actes públics convocats per associacions privades independentistes
323-00237/12
Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs 125

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la reserva de la programació per a fer propaganda independentista
323-00238/12
Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs 125

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre les corresponsalies a l’estranger dels mitjans de la Corporació
323-00239/12
Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat 126
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre el doblatge al català dels productes del catàleg de la plataforma Netflix
323-00240/12
Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat 126

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en co-
missió sobre les accions empreses per a contribuir a la campanya #Thoestàsperdent
323-00241/12
Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat 126

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre el seguiment del judici al major Trapero i la cúpula del Departament 
d’Interior
323-00242/12
Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat 127

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre el tractament de la memòria històrica i democràtica
323-00243/12
Anunci: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 127
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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 el 
feminisme del segle xxi i les polítiques públiques
310-00303/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 50, tinguda el 04.03.2020, DSPC-P 89.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els nous 
objectius de dèficit
310-00304/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 50, tinguda el 04.03.2020, DSPC-P 89.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
expectatives generades pel Projecte de pressupost de la Generalitat 
per al 2020 en matèria d’educació
310-00305/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 50, tinguda el 04.03.2020, DSPC-P 89.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació 
sanitària
310-00306/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 50, tinguda el 04.03.2020, DSPC-P 89.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’orfandat 
en el marc dels serveis socials
310-00307/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 50, tinguda el 04.03.2020, DSPC-P 89.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’ús de 
l’espai públic
310-00308/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 50, tinguda el 04.03.2020, DSPC-P 89.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els ajuts al 
lloguer
310-00309/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 50, tinguda el 04.03.2020, DSPC-P 89.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el futur de 
l’automoció a Catalunya
310-00310/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 50, tinguda el 04.03.2020, DSPC-P 89.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la 
negociació d’una sortida democràtica al conflicte polític i de 
l’amnistia
310-00311/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 50, tinguda el 04.03.2020, DSPC-P 89.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la 
perspectiva de gènere i les bones pràctiques al Departament 
d’Interior
310-00312/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 50, tinguda el 04.03.2020, DSPC-P 89.
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació irregular d’un membre de la Junta Electoral 
Provincial de Barcelona
317-00175/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 50, tinguda el 04.03.2020, DSPC-P 89.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la lluita contra la violència masclista
317-00176/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 50, tinguda el 04.03.2020, DSPC-P 89.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre l’aplicació del decret sobre l’habitatge
317-00177/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 50, tinguda el 04.03.2020, DSPC-P 89.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la taula de diàleg entre governs
317-00178/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 50, tinguda el 04.03.2020, DSPC-P 89.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre les irregularitats a la Junta Electoral Central
317-00179/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 50, tinguda el 04.03.2020, DSPC-P 89.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la taula de diàleg entre governs
317-00180/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 50, tinguda el 04.03.2020, DSPC-P 89.
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1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’informe de la 
Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya 
sobre la contribució econòmica de les famílies al sistema educatiu 
públic
314-06045/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 59698 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

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

talunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-06045/12 a 
314-06065/12 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 in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Des del Departament d’Educació s’està analitzant i contrastant el contingut de 
l’informe elaborat per FAPAC sobre la contribució econòmica de les famílies al sis-
tema eductiu català.

Representants del Departament d’Educació s’han reunit amb representants de 
FAPAC i d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes.

La comptabilitat dels centres educatius públics del Departament d’Educació que-
da reflectida en el sistema d’informació Esfera, i tal i com està prevista la recollida 
la informació en aquests moments, totes les aportacions de les famílies es registren 
a la partida: I/4800001 «De famílies». Descripció: Recull les aportacions de les fa-
mílies per a diferents conceptes

Les dades corresponents als imports de la partida I/4800001 de la comptabili-
tat dels centres educatius ordinaris i dels centres educatius de màxima complexitat, 
desglossades per Servei Territorial d’Educació i Consorci d’Educació de Barcelona, 
durant el període comprès entre els anys 2017 i 2018, són les següents: 

Servei Territorial d’Educació Total
Centres educatius 

màxima complexitat
Centres educatius

ordinaris

  Import Import Centres Import Centres

Baix Llobregat 18.709.901,93 1.535.359,91 31 17.174.542,02 223

Barcelona Comarques 14.881.662,73 2.043.967,22 51 12.837.695,51 208

Catalunya Central 11.711.246,43 859.772,83 18 10.851.473,60 240

Consorci d’Educació de Barcelona 21.325.141,37 0,00 0 21.325.141,37 291

Girona 16.715.844,06 2.395.162,28 45 14.320.681,78 311

Lleida 8.191.503,23 1.085.485,30 25 7.106.017,93 289

Maresme-Vallès Oriental 20.165.101,41 1.279.942,31 22 18.885.159,10 265

Tarragona 11.302.798,39 1.507.709,54 37 9.795.088,85 241

Terres de l’Ebre 2.295.939,36 137.752,47 4 2.158.186,89 114

Vallès Occidental 19.880.404,86 1.947.789,52 40 17.932.615,34 226
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La informació es recull per a tot l’exercici anual, entès com a any natural i no 
com a curs lectiu, de manera que en aquests moments la informació no està desa-
gregada per conceptes com «llibres de text», «sortides» o «activitats extraescolars».

A més cal tenir en compte que els llibres de text són compres particulars que 
fan les famílies directament, a través de l’AMPA, o a través de llibreries o grans 
magatzems.

Les activitats extraescolars tenen com a finalitat la formació de l’alumnat en as-
pectes socioeducatius i de lleure no relacionats amb l’activitat escolar, tenen un ca-
ràcter voluntari i es desenvolupen sempre fora de l’horari lectiu.

Des del Departament d’Educació s’ha preparat un qüestionari que es farà arribar 
als centres educatius per recollir la informació corresponent a la despesa mitjana 
que fan les famílies en concepte de llibres de text, material informàtic o llicències 
digitals.

Les associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA) són associacions sense 
afany de lucre reconegudes legalment i que agrupen, voluntàriament, pares i mares 
de l’alumnat escolaritzat en els centres educatius, que tenen unes normes de funcio-
nament i uns estatuts propis regulats per la llei.

Les quotes que paguen les famílies que pertanyen a l’AMPA són voluntàries, i 
poden variar molt d’uns casos a uns altres en funció de les funcions i finalitats que 
les diferents associacions assumeixen a cada centre.

En qualsevol cas, aquestes aportacions no formen part en cap cas de la compta-
bilitat pròpia del centre educatiu, i per tant no queden registrades al sistema d’infor-
mació que els centres gestionen.

La comptabilitat dels centres educatius públics del Departament d’Educació que-
da recollida a través del sistema d’informació esfera a partir de l’any 2017, de ma-
nera que el primer registre que permet tenir una informació ajustada sobre les apor-
tacions de les famílies per a diferents conceptes a la gestió econòmica dels propis 
centres correspon a l’exercici pressupostari de l’any 2017.

En conseqüència, el Departament d’Educació disposa de la informació corres-
ponent als exercicis tancats i definitius dels anys 2017 i 2018, i de la informació 
corresponent a l’exercici de l’any 2019, que actualment encara està considerat com 
a provisional.

Des del Departament d’educació es publica una convocatòria de subvencions per 
les diferents federacions i confederacions d’associacions de mares i pares d’alumnat 
de centres educatius no universitari, destinades al finançament d’activitats diverses 
de promoció de la vida associativa de les AMPA, amb una dotació de 25.801,19 €. 
Es tracta d’una partida finalista, transferida anualment pel «Ministerio de Educa-
ción y Formación Professional».

Des del curs escolar 2013-2014 el Departament d’Educació assigna una dotació 
econòmica als centres educatius de la seva titularitat que imparteixen ensenyaments 
obligatoris, i que estan en situacions desfavorables derivades de les característiques 
socioeconòmiques de l’alumnat i de l’entorn, per a l’adquisició de llibres de text i 
material didàctic per a deixar en préstec a aquell alumnat que no pugui adquirir-los 
a causa de la situació econòmica de la seva família.

Tenint en compte la disponibilitat pressupostària l’any 2019 es van assignar un 
total de 5,7 milions €, que es van distribuir en un total de 1.014 centres educatius.

L’article 6 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, estableix que «les ad-
ministracions públiques han de promoure mesures que facilitin l’accés de tots els 
alumnes a les activitats complementàries i extraescolars». I l’article 202 estableix 
que correspon al Departament d’Educació establir un sistema de beques i ajuts amb 
relació a activitats complementàries i extraescolars per raons d’oportunitat social, 
d’equitat o de no-discriminació per raons econòmiques.

Per a activitats extraescolars i complementàries, el Departament d’Educació im-
pulsa, en col·laboració amb ajuntaments i altres entitats i organismes, actuacions 
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com els Plans Educatius d’Entorn. Aquesta col·laboració s’estén a la promoció del 
lleure educatiu, i a la realització d’activitats de baix o sense cost, per tal que els in-
fants d’entorns socialment desafavorits no hi vegin perjudicat el seu accés

Barcelona, 19 de febrer de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la quota 
que les famílies dels alumnes dels centres públics paguen de mitjana 
en concepte de llibres de text
314-06046/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 59698 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06045/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la quota 
que les famílies dels alumnes dels centres concertats paguen de 
mitjana en concepte de llibres de text
314-06047/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 59698 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06045/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la quota 
que les famílies dels alumnes dels centres de màxima complexitat 
paguen de mitjana en concepte de llibres de text
314-06048/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 59698 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06045/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la quota 
que les famílies dels alumnes dels centres públics paguen de mitjana 
en concepte de sortides
314-06049/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 59698 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06045/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la quota 
que les famílies dels alumnes dels centres concertats paguen de 
mitjana en concepte de sortides
314-06050/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 59698 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06045/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la quota 
que les famílies dels alumnes dels centres de màxima complexitat 
paguen de mitjana en concepte de sortides
314-06051/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 59698 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06045/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la quota 
que les famílies dels alumnes dels centres públics paguen de mitjana 
en concepte d’activitats extraescolars
314-06052/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 59698 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06045/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la quota 
que les famílies dels alumnes dels centres concertats paguen de 
mitjana en concepte d’activitats extraescolars
314-06053/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 59698 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06045/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la quota 
que les famílies dels alumnes dels centres de màxima complexitat 
paguen de mitjana en concepte d’activitats extraescolars
314-06054/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 59698 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06045/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la quota 
que les famílies dels alumnes dels centres públics paguen de mitjana 
en concepte de despeses a les associacions de mares i pares
314-06055/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 59698 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06045/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la quota 
que les famílies dels alumnes dels centres concertats paguen de 
mitjana en concepte de despeses a les associacions de mares i 
pares
314-06056/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 59698 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06045/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la quota 
que les famílies dels alumnes dels centres de màxima complexitat 
paguen de mitjana en concepte de despeses a les associacions de 
mares i pares
314-06057/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 59698 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06045/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contribució 
econòmica de les famílies al sistema educatiu
314-06058/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 59698 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06045/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment de 
la contribució econòmica de les famílies al sistema educatiu amb 
relació a la davallada de la inversió pública
314-06059/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 59698 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06045/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les diferents 
aportacions econòmiques de les famílies al sistema educatiu
314-06060/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 59698 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06045/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida 
pressupostària que destina al funcionament de les associacions de 
mares i pares dels centres educatius
314-06061/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 59698 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06045/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida 
pressupostària que destina al material didàctic i informàtic dels 
centres educatius
314-06062/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 59698 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06045/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida 
pressupostària que destina a les sortides que fan els centres 
educatius
314-06063/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 59698 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06045/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida 
pressupostària que destina a les activitats extraescolars dels centres 
educatius
314-06064/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 59698 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06045/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’impulsar algun pla per a garantir la gratuïtat del sistema educatiu 
públic
314-06065/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 59698 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06045/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de 
sol·licitants que han obtingut plaça en primera opció en centres 
educatius de la Segarra el curs 2019-2020
314-06069/12

Proponent: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 60015 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

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

talunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-06069/12, 
314-06070/12, 314-06071/12, 314-06072/12 i 314-06073/12 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 in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

La informació sol·licitada està disponible al portal de transparència de la Gene-
ralitat de Catalunya:

https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Educaci-/Estad-stica-de-l-assignaci-de-
places-en-el-proc-s-/99md-r3rq

Barcelona, 21 de febrer de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de 
sol·licitants que han obtingut plaça en primera opció en centres 
educatius de la Noguera el curs 2019-2020
314-06070/12

Proponent: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 60015 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06069/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de 
sol·licitants que han obtingut plaça en primera opció en centres 
educatius del Segrià el curs 2019-2020
314-06071/12

Proponent: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 60015 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06069/12.

https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Educaci-/Estad-stica-de-l-assignaci-de-places-en-el-proc-s-/99md-r3rq
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Educaci-/Estad-stica-de-l-assignaci-de-places-en-el-proc-s-/99md-r3rq
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de 
sol·licitants que han obtingut plaça en primera opció en centres 
educatius del Pla d’Urgell el curs 2019-2020
314-06072/12

Proponent: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 60015 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06069/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de 
sol·licitants que han obtingut plaça en primera opció en centres 
educatius de les Garrigues el curs 2019-2020
314-06073/12

Proponent: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 60015 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06069/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de 
sol·licitants que han obtingut plaça en primera opció en centres de 
formació d’adults de la Noguera el curs 2019-2020
314-06074/12

Proponent: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 60016 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

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

talunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-06074/12, 
314-06075/12, 314-06076/12, 314-06077/12 i 314-06078/12 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 in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Els percentatges de sol·licitants que han obtingut plaça en primera opció en els 
ensenyaments dels centres de formació d’adults públics per al curs 2019-2020 a les 
comarques de la Noguera, del Segrià, del Pla d’Urgell i de la Segarra, desglossats 
per centres educatius, és la següent: 
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Nom del centre Municipi Ensenyament i torn Nivell Sol·licituds
Assignats en 

1a opció
%

CFA Balaguer Balaguer Anglès Tarda 1 24 14 58%

CFA Balaguer Balaguer Anglès Tarda 2 5 5 100%

CFA Balaguer Balaguer Anglès Tarda 3 2 0 0%

CFA Balaguer Balaguer CFI Matí 1 23 7 30%

CFA Balaguer Balaguer COMPETIC inicial Tarda 1 7 7 100%

CFA Balaguer Balaguer COMPETIC Matí 2 3 3 100%

CFA Balaguer Balaguer COMPETIC Matí 3 1 1 100%

CFA Balaguer Balaguer COMPETIC Tarda 1 16 5 31%

CFA Balaguer Balaguer Curs de preparació per a les 
proves accés a CFGM Matí 1 5 5 100%

CFA Balaguer Balaguer Curs de preparació per a les 
proves accés a CFGS Tarda 1 5 5 100%

CFA Balaguer Balaguer Llengua castellana Matí 1 6 6 100%

CFA Balaguer Balaguer Llengua castellana Matí 2 4 4 100%

CFA Balaguer Balaguer Llengua castellana Tarda 1 3 3 100%

CFA Balaguer Balaguer Llengua catalana Matí 1 12 12 100%

CFA Balaguer Balaguer Llengua catalana Matí 3 11 11 100%

CFA Segrià Lleida Anglès Matí 1 9 9 100%

CFA Segrià Lleida Anglès Matí 2 9 6 67%

CFA Segrià Lleida Anglès Matí 3 3 3 100%

CFA Segrià Lleida Anglès Tarda 1 22 14 64%

CFA Segrià Lleida Anglès Tarda 2 5 0 0%

CFA Segrià Lleida Anglès Tarda 3 3 3 100%

CFA Segrià Lleida Anglès Vespre 1 9 9 100%

CFA Segrià Lleida Anglès Vespre 2 9 7 78%

CFA Segrià Lleida Anglès Vespre 3 3 2 67%

CFA Segrià Lleida CFI Matí 1 4 4 100%

CFA Segrià Lleida CFI Matí 2 23 18 78%

CFA Segrià Lleida CFI Matí 3 6 6 100%

CFA Segrià Lleida COMPETIC inicial Matí 1 3 3 100%

CFA Segrià Lleida COMPETIC inicial Tarda 1 7 6 86%

CFA Segrià Lleida COMPETIC Matí 1 2 2 100%

CFA Segrià Lleida COMPETIC Matí 2 3 0 0%

CFA Segrià Lleida COMPETIC Matí 3 2 2 100%

CFA Segrià Lleida COMPETIC Tarda 1 9 5 56%

CFA Segrià Lleida COMPETIC Tarda 2 7 0 0%

CFA Segrià Lleida Curs de PPAU per a majors de 25 
anys Matí 1 26 18 69%

CFA Segrià Lleida Curs de PPAU per a majors de 25 
anys Vespre 1 25 25 100%

CFA Segrià Lleida Curs de preparació per a les 
proves accés a CFGM Matí 1 11 11 100%

CFA Segrià Lleida Curs de preparació per a les 
proves accés a CFGS Matí 1 24 18 75%

CFA Segrià Lleida Curs de preparació per a les 
proves accés a CFGS Tarda 1 9 9 100%

CFA Segrià Lleida GESO Matí 2 6 6 100%

CFA Segrià Lleida GESO Vespre 1 6 6 100%
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Nom del centre Municipi Ensenyament i torn Nivell Sol·licituds
Assignats en 

1a opció
%

CFA Segrià Lleida GESO Vespre 2 5 5 100%

CFA Segrià Lleida Llengua castellana Tarda 1 21 11 52%

CFA Segrià Lleida Llengua castellana Tarda 2 6 6 100%

CFA Segrià Lleida Llengua catalana Tarda 1 20 18 90%

CFA Joan Carles I Lleida Anglès Matí 1 29 14 48%

CFA Joan Carles I Lleida Anglès Matí 2 7 0 0%

CFA Joan Carles I Lleida Anglès Matí 3 11 9 82%

CFA Joan Carles I Lleida Anglès Tarda 1 28 18 64%

CFA Joan Carles I Lleida Anglès Tarda 2 11 4 36%

CFA Joan Carles I Lleida Anglès Tarda 3 5 5 100%

CFA Joan Carles I Lleida CFI Matí 1 13 13 100%

CFA Joan Carles I Lleida CFI Matí 2 2 2 100%

CFA Joan Carles I Lleida CFI Matí 3 1 1 100%

CFA Joan Carles I Lleida COMPETIC inicial Matí 1 23 12 52%

CFA Joan Carles I Lleida COMPETIC inicial Tarda 1 23 8 35%

CFA Joan Carles I Lleida COMPETIC Matí 1 11 0 0%

CFA Joan Carles I Lleida COMPETIC Matí 2 6 4 67%

CFA Joan Carles I Lleida COMPETIC Tarda 1 5 3 60%

CFA Joan Carles I Lleida COMPETIC Tarda 2 7 0 0%

CFA Joan Carles I Lleida COMPETIC Tarda 3 7 0 0%

CFA Joan Carles I Lleida COMPETIC Vespre 3 2 0 0%

CFA Joan Carles I Lleida Francès Matí 1 25 13 52%

CFA Joan Carles I Lleida Francès Tarda 2 11 9 82%

CFA Joan Carles I Lleida Francès Tarda 3 7 5 71%

CFA Joan Carles I Lleida GESO Matí 1 16 16 100%

CFA Joan Carles I Lleida GESO Matí 2 8 8 100%

CFA Joan Carles I Lleida GESO Tarda 1 8 8 100%

CFA Joan Carles I Lleida GESO Tarda 2 3 3 100%

CFA Joan Carles I Lleida Llengua castellana Matí 1 20 14 70%

CFA Joan Carles I Lleida Llengua castellana Tarda 1 14 11 79%

CFA Joan Carles I Lleida Llengua castellana Tarda 2 14 3 21%

CFA Joan Carles I Lleida Llengua catalana Matí 1 6 6 100%

CFA Joan Carles I Lleida Llengua catalana Matí 2 5 5 100%

CFA Joan Carles I Lleida Llengua catalana Tarda 1 4 4 100%

CFA Joan Carles I Lleida Llengua catalana Tarda 3 13 9 69%

Nom del centre Comarca Municipi
Ensenyament  
i torn

Nivell Sol·licituds
Assignats 

en 1a opció
%

CFA La Seu d’Urgell Alt Urgell La Seu d’Urgell Anglès Matí 1 12 12 100%

CFA La Seu d’Urgell Alt Urgell La Seu d’Urgell Anglès Matí 2 3 3 100%

CFA La Seu d’Urgell Alt Urgell La Seu d’Urgell Anglès Tarda 2 2 2 100%

CFA La Seu d’Urgell Alt Urgell La Seu d’Urgell Anglès Tarda 3 7 7 100%

CFA La Seu d’Urgell Alt Urgell La Seu d’Urgell COMPETIC inicial 
Matí 1 6 6 100%
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Nom del centre Comarca Municipi
Ensenyament  
i torn

Nivell Sol·licituds
Assignats 

en 1a opció
%

CFA La Seu d’Urgell Alt Urgell La Seu d’Urgell COMPETIC Matí 1 2 2 100%

CFA La Seu d’Urgell Alt Urgell La Seu d’Urgell COMPETIC 
Vespre 2 8 8 100%

CFA La Seu d’Urgell Alt Urgell La Seu d’Urgell COMPETIC 
Vespre 3 1 1 100%

CFA La Seu d’Urgell Alt Urgell La Seu d’Urgell Curs de PPAU 
per a majors de 
25 anys Matí 1 1 1 100%

CFA La Seu d’Urgell Alt Urgell La Seu d’Urgell Curs de 
preparació per a 
les proves accés 
a CFGS Matí 1 5 5 100%

CFA La Seu d’Urgell Alt Urgell La Seu d’Urgell Francès Matí 1 7 7 100%

CFA La Seu d’Urgell Alt Urgell La Seu d’Urgell Francès Matí 2 3 3 100%

CFA La Seu d’Urgell Alt Urgell La Seu d’Urgell GESO Matí 2 17 11 65%

CFA La Seu d’Urgell Alt Urgell La Seu d’Urgell Llengua 
castellana Tarda 1 10 10 100%

CFA La Seu d’Urgell Alt Urgell La Seu d’Urgell Llengua 
castellana Tarda 2 3 3 100%

CFA La Seu d’Urgell Alt Urgell La Seu d’Urgell Llengua catalana 
Matí 1 20 19 95%

CFA La Seu d’Urgell Alt Urgell La Seu d’Urgell Llengua catalana 
Matí 3 7 7 100%

CFA La Seu d’Urgell Alt Urgell La Seu d’Urgell Llengua catalana 
Tarda 1 2 2 100%

CFA Tàrrega Urgell Tàrrega Anglès Matí 3 5 4 80%

CFA Tàrrega Urgell Tàrrega Anglès Tarda 1 9 9 100%

CFA Tàrrega Urgell Tàrrega Anglès Tarda 2 3 3 100%

CFA Tàrrega Urgell Tàrrega CFI Matí 2 6 1 17%

CFA Tàrrega Urgell Tàrrega COMPETIC inicial 
Matí 1 6 6 100%

CFA Tàrrega Urgell Tàrrega COMPETIC Matí 1 4 4 100%

CFA Tàrrega Urgell Tàrrega COMPETIC Matí 2 5 5 100%

CFA Tàrrega Urgell Tàrrega Curs de 
preparació per a 
les proves accés 
a CFGS Tarda 1 12 12 100%

CFA Tàrrega Urgell Tàrrega Curs específic 
d’accés als 
CFGM Matí 1 6 6 100%

CFA Tàrrega Urgell Tàrrega GESO Matí 1 6 6 100%

CFA Tàrrega Urgell Tàrrega GESO Vespre 2 27 27 100%

CFA Tàrrega Urgell Tàrrega Llengua 
castellana Matí 1 11 11 100%

CFA Tàrrega Urgell Tàrrega Llengua 
castellana Matí 2 3 3 100%

CFA Tàrrega Urgell Tàrrega Llengua catalana 
Matí 2 3 3 100%

CFA Tàrrega Urgell Tàrrega Llengua catalana 
Matí 3 12 12 100%
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Nom del centre Comarca Municipi
Ensenyament  
i torn

Nivell Sol·licituds
Assignats 

en 1a opció
%

CFA Tàrrega Urgell Tàrrega Llengua catalana 
Tarda 1 16 16 100%

CFA Mollerussa Pla d’Urgell Mollerussa Anglès Matí 1 13 13 100%

CFA Mollerussa Pla d’Urgell Mollerussa Anglès Matí 2 4 3 75%

CFA Mollerussa Pla d’Urgell Mollerussa Anglès Tarda 1 6 6 100%

CFA Mollerussa Pla d’Urgell Mollerussa Anglès Tarda 2 3 3 100%

CFA Mollerussa Pla d’Urgell Mollerussa Anglès Tarda 3 4 4 100%

CFA Mollerussa Pla d’Urgell Mollerussa COMPETIC inicial 
Matí 1 6 6 100%

CFA Mollerussa Pla d’Urgell Mollerussa COMPETIC Matí 1 11 11 100%

CFA Mollerussa Pla d’Urgell Mollerussa COMPETIC Matí 2 3 3 100%

CFA Mollerussa Pla d’Urgell Mollerussa COMPETIC Tarda 1 7 7 100%

CFA Mollerussa Pla d’Urgell Mollerussa COMPETIC Tarda 2 1 1 100%

CFA Mollerussa Pla d’Urgell Mollerussa COMPETIC Tarda 3 8 2 25%

CFA Mollerussa Pla d’Urgell Mollerussa COMPETIC 
Vespre 2 2 2 100%

CFA Mollerussa Pla d’Urgell Mollerussa COMPETIC 
Vespre 3 11 11 100%

CFA Mollerussa Pla d’Urgell Mollerussa Curs de 
preparació per a 
les proves accés 
a CFGS Tarda 1 4 4 100%

CFA Mollerussa Pla d’Urgell Mollerussa Francès Matí 1 3 3 100%

CFA Mollerussa Pla d’Urgell Mollerussa Francès Tarda 1 5 5 100%

CFA Mollerussa Pla d’Urgell Mollerussa Francès Tarda 2 1 1 100%

CFA Mollerussa Pla d’Urgell Mollerussa GESO Tarda 1 9 9 100%

CFA Mollerussa Pla d’Urgell Mollerussa GESO Tarda 2 4 4 100%

CFA Mollerussa Pla d’Urgell Mollerussa Llengua 
castellana Matí 1 28 17 61%

CFA Mollerussa Pla d’Urgell Mollerussa Llengua 
castellana Matí 2 4 4 100%

CFA Mollerussa Pla d’Urgell Mollerussa Llengua catalana 
Matí 1 23 15 65%

CFA Mollerussa Pla d’Urgell Mollerussa Llengua catalana 
Matí 2 7 7 100%

Nom del centre Municipi Ensenyament i torn Nivell Sol·licituds
Assignats en 

1a opció
%

CFA Joan Comorera Cervera Anglès Matí 1 2 2 100%

CFA Joan Comorera Cervera Anglès Tarda 2 1 1 100%

CFA Joan Comorera Cervera Anglès Vespre 3 4 4 100%

CFA Joan Comorera Cervera CFI Matí 2 6 4 67%

CFA Joan Comorera Cervera COMPETIC inicial Matí 1 7 7 100%

CFA Joan Comorera Cervera COMPETIC Matí 3 3 2 67%

CFA Joan Comorera Cervera COMPETIC Vespre 1 1 1 100%

CFA Joan Comorera Cervera COMPETIC Vespre 2 6 3 50%
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Nom del centre Municipi Ensenyament i torn Nivell Sol·licituds
Assignats en 

1a opció
%

CFA Joan Comorera Cervera Curs de preparació per a les 
proves accés a CFGM Tarda 1 6 6 100%

CFA Joan Comorera Cervera Llengua castellana Matí 1 7 7 100%
CFA Joan Comorera Cervera Llengua castellana Matí 2 2 2 100%
CFA Joan Comorera Cervera Llengua catalana Matí 1 7 7 100%
CFA Joan Comorera Cervera Llengua catalana Matí 2 3 3 100%
CFA Joan Comorera Cervera Llengua catalana Tarda 3 2 2 100%

També us informo que a la comarca de Les Garrigues no hi ha centres de for-
mació d’adults públics

Barcelona, 21 de febrer de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de 
sol·licitants que han obtingut plaça en primera opció en centres de 
formació d’adults del Segrià el curs 2019-2020
314-06075/12

Proponent: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 60016 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06074/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de 
sol·licitants que han obtingut plaça en primera opció en centres de 
formació d’adults del Pla d’Urgell el curs 2019-2020
314-06076/12

Proponent: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 60016 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06074/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de 
sol·licitants que han obtingut plaça en primera opció en centres de 
formació d’adults de les Garrigues el curs 2019-2020
314-06077/12

Proponent: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 60016 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06074/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de 
sol·licitants que han obtingut plaça en primera opció en centres de 
formació d’adults de la Segarra el curs 2019-2020
314-06078/12

Proponent: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 60016 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06074/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris 
i la despesa del transport escolar a la Noguera el curs 2018-2019
314-06079/12

Proponent: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 60017 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

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

talunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-06079/12, 
314-06080/12, 314-06081/12, 314-06082/12, 314-06083/12, 314-06084/12, 314-
06085/12, 314-06086/12, 314-06087/12 i 314-06088/12 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 in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

D’acord amb l’establert en el Decret 219/1989, d’1 d’agost, de delegació de com-
petències de la Generalitat a les comarques en matèria d’ensenyament, les compe-
tències sobre la gestió del transport i menjador escolar així com dels ajuts indivi-
duals de desplaçament i beques de menjador, són exercides pel consells comarcals.

D’acord amb aquesta gestió delegada, els consells comarcals han presentat la do-
cumentació justificativa corresponent al curs 2018-2019 durant el darrer trimestre de 
l’any, la qual està en fase de revisió i requeriment, si s’escau.

Tan bon punt disposem de la informació sol·licitada corresponent als serveis de 
menjador i transport escolar del curs 2018-2019, es farà arribar a la diputada.

Barcelona, 21 de febrer de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris 
i la despesa del transport escolar al Segrià el curs 2018-2019
314-06080/12

Proponent: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 60017 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06079/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris 
i la despesa del transport escolar al Pla d’Urgell el curs 2018-2019
314-06081/12

Proponent: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 60017 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06079/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris 
i la despesa del transport escolar a les Garrigues el curs 2018-2019
314-06082/12

Proponent: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 60017 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06079/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris 
i la despesa del transport escolar a la Segarra el curs 2018-2019
314-06083/12

Proponent: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 60017 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06079/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris 
i la despesa de menjador escolar a la Noguera el curs 2018-2019
314-06084/12

Proponent: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 60017 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06079/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris 
i la despesa de menjador escolar al Segrià el curs 2018-2019
314-06085/12

Proponent: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 60017 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06079/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris 
i la despesa de menjador escolar al Pla d’Urgell el curs 2018-2019
314-06086/12

Proponent: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 60017 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06079/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris 
i la despesa de menjador escolar a les Garrigues el curs 2018-2019
314-06087/12

Proponent: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 60017 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06079/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris 
i la despesa de menjador escolar a la Segarra el curs 2018-2019
314-06088/12

Proponent: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 60017 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06079/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’execució de les 
partides pressupostàries destinades al Pacte nacional per a la 
indústria
314-06227/12

Proponent: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 59695 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-06227/12, us 
informo del següent:

El pressupost total del Pacte Nacional per a la Indústria (PNI) per al període 
2017-2020 és d’1.835.544.000 euros, dels quals se n’han executat 795.974.046 euros 
entre 2017 i 2018, que corresponen a un 43,4%. Atès que 2017-2018 és l’equador de 
la vigència del Pla, el màxim teòric d’execució se situaria en el 50%, o dit d’una altra 
manera, que si el càlcul el féssim sobre el 100% l’execució durant el primer bienni 
se situaria en el 86,8%.

La voluntat del Govern és assolir el 100% d’execució al final del període de vi-
gència del Pacte (2020), tot i la dificultat d’implementació l’any 2017 i 2018 per 
l’aplicació de l’article 155, i la no aprovació de pressupostos des de l’any 2017. D’al-
tra banda, cal remarcar que els ajustos realitzats com a conseqüència de la pròrroga 
dels pressupostos podria fer que no es pogués assolir la despesa prevista.

Les actuacions del PNI són competència de vuit departaments de la Generali-
tat: Empresa i Coneixement; Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació; Cultura; 
Vicepresidència, Economia i Hisenda; Polítiques Digitals i Administració Pública; 
Territori i Sostenibilitat, i Treball, Afers Socials i Famílies.

La Direcció General d’Indústria fa el seguiment del PNI i, per mitjà de l’Obser-
vatori de la Indústria, demana periòdicament les dades d’execució pressupostària 
(anual) i dels indicadors (semestral). La informació obtinguda es presenta amb pe-
riodicitat semestral a la Comissió Executiva Permanent del Consell Català de l’Em-
presa.

Les mesures que el Govern té previstes a nivell d’estalvi i eficiència energètica 
en els sector industrial català estan incloses a la línia 7 de l’àmbit d’Infraestructures 
i energia, que són:

− Implementar l’estratègia d’impuls al vehicle elèctric.
− Implementar l’estratègia catalana per a la renovació energètica d’edificis 

(ECREE).
− Implementar el Pla d’Acció d’Eficiència Energètica a la Indústria de Catalunya.
− Promoure l’eficiència en polígons industrials.
− Impulsar les empreses de serveis energètics.
Les actuacions que la Generalitat de Catalunya està desenvolupant en l’àmbit de 

la transició energètica contribueixen al compliment dels diferents objectius vinculats 
a la descarbonització que contempla el PNI, promovent les transformacions necessà-
ries per adaptar la indústria a la nova realitat (generació elèctrica d’origen renovable 
i econòmicament competitiva, contribució per a la millora del funcionament dels 
mercats energètics, mesures per millorar l’eficiència del sistema energètic, impuls 
del procés de transició energètica, etc.).

D’una banda, per assolir la transició energètica en el sector industrial, l’Institut 
Català d’Energia (ICAEN) promou les inversions associades a la millora de l’efi-
ciència energètica en els processos productius (per exemple, amb el programa de 
cupons per a la gestió energètica i el pla de renovació d’equips industrials), iniciats 
l’any 2019, i que tindran continuïtat l’any 2020.
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El programa de cupons posa a l’abast de la petita i mitjana empresa l’experièn-
cia d’un expert energètic per a diagnosi i priorització de les millores energètiques a 
desenvolupar. El programa de renovació d’equips industrials és una finestra d’opor-
tunitat acordada amb fabricants i distribuïdors per tal de poder renovar equips bà-
sics de la indústria consumidors d’energia per d’altres més eficients en condicions 
econòmiques avantatjoses.

A banda, però en aquesta mateixa línia de millora de l’eficiència energètica del 
sector industrial, el passat mes de desembre es va habilitar un programa d’incentius 
econòmics a les inversions en eficiència energètica a la indústria, amb un pressupost 
aproximat de 49,5 M€.

Addicionalment, l’any 2019 el Govern va aprovar la convocatòria Innova Energy 
Tech per tal de facilitar el desenvolupament d’equips i serveis innovadors per acce-
lerar la transició energètica. Amb un pressupost de 8,3 M€, l’ICAEN, conjuntament 
amb AVANÇSA, valoraran els projectes sol·licitats i, en forma d’un préstec partici-
patiu temporal, donaran suport a les candidatures seleccionades.

Tenint present l’objectiu d’assolir una neutralitat carbònica del sector energètic 
català l’any 2050, es requereix definir i desenvolupar una estratègia de descarbonit-
zació dels diferents sectors industrials presents actualment a Catalunya, fent espe-
cial èmfasi en les estratègies d’electrificació dels processos tèrmics basats en com-
bustibles fòssils d’aquests sectors industrials. En aquest sentit, durant l’any 2020, 
l’ICAEN desenvoluparà, conjuntament amb els sectors industrials implicats, aquests 
plans de descarbonització de la indústria, iniciant aquesta anàlisi pel sector agroa-
limentari i el químic.

També cal esmentar que, pel que fa a l’estratègia de col·laboració entre els depar-
taments d’Empresa i Coneixement i Territori i Sostenibilitat, s’han impulsat quatre 
estratègies marc en matèria d’economia circular:

a) L’Estratègia d’Impuls a l’Economia Verda i a l’Economia Circular.
b) El Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 

(PRECAT 20).
c) L’Estratègia Catalana d’Ecodisseny.
d) El Pacte Nacional per a la Indústria.
El PNI conté actuacions en l’àmbit de sostenibilitat i economia circular.
Finalment, els treballadors tindran l’acompanyament formatiu previst a diferents 

actuacions del PNI, com ara la 3.3 de l’àmbit de formació, que depèn del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya, pressupostada en 3,4 milions: en l’àmbit de les 
PIMES, assessorar i orientar les empreses i els seus treballadors perquè es fomenti 
l’actualització constant i l’aprenentatge de les noves tecnologies i perquè s’elaborin i 
s’implantin processos de reciclatge i adaptació a les competències dels perfils d’ocu-
pació industrial de més demanda; garantir una formació de qualitat als treballadors 
i treballadores de la indústria al llarg de la vida laboral per facilitar l’adaptació als 
nous entorns professionals.

El PNI és el millor recull de totes les actuacions del Govern per mantenir i mi-
llorar la competitivitat del sector industrial català, tant les que comporten inversió 
com les que no.

Barcelona, 17 de febrer de 2020
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos que 
reben els centres formadors on fan pràctiques els estudiants de 
magisteri
314-06228/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 59699 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

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

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-06228/12, 314-
06229/12, 314-06230/12, 314-06231/12, 314-06232/12 i 314-06233/12 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 in-
formació i per afavorir-ne la seva compren-sió i anàlisi.

Les pràctiques dels graus d’Educació Infantil i Primària i de les diferents es-
pecialitats del màster universitari de Formació del Professorat d’Educació Secun-
dària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes 
(MUFPS), que imparteixen les universitats del Sistema Universitari de Catalunya 
de forma coordinada en el marc del Consell Interuniversitari de Catalunya, s’imple-
menten i es desenvolupen en centres educatius públics i concertats.

A partir de l’acord subscrit entre la Secretaria d’Universitats i Recerca i la Secre-
taria de Polítiques Educatives per promoure canvis en el model de centre formador, 
des del Departament d’Educació es va publicar el juliol 2019 el Programa d’Inno-
vació de Centres Formadors de Pràctiques del MUFPS (Resolució EDU/2000/2019, 
de 17 de juliol, i la Resolució EDU/2189/2019, de 31 de juliol, de modificació de la 
Resolució EDU/2000/2019, de 17 de juliol) i es van seleccionar un total de 60 per a 
formar part del programa d’innovació, dels 118 centres que s’havien presentat a la 
convocatòria.

De forma esglaonada, i per tal d’ajustar la planificació dels estudis universitaris 
a la planificació del propi centre, el nou model s’implementarà més endavant en els 
ensenyaments d’educació infantil i primària.

Els recursos dels que disposen els centres formadors que acompanyen estudiants 
universitaris en col·laboració amb les universitats s’engloben en els seguents àmbits:

– L’aplicació informàtica Pràcticum destinada a gestionar les practiques en cen-
tres formadors i facilitar la comunicació entre el centre formador de pràctiques i la 
institució formadora.

– Formació adreçada als coordinadors i mentors dels centres educatius i als tu-
tors de les universitats per a l’acompanyament als estudiants.

– Guies i orientacions publicades a la pàgina web de l’xtec, elaborades pels di-
ferents òrgans de coordinació que defineixen i revisen els aspectes que s’han de 
prioritzar en l’acció formativa. S’emmarquen en les diferents línies de treball que 
s’estableixen per a la millora del desenvolupament de les pràctiques: la identitat del 
centre formador, la professionalització del coordinador i mentor de centre i del tutor 
universitari i la col·laboració, coresponsabilitat i enriquiment entre centres forma-
dors i universitats.

– Trobades de coordinació centres - universitat. Espai proper, generador d’inicia-
tives, de diàleg compartit i de reflexió, amb l’objectiu de posar en valor el desenvo-
lupament de les practiques i extreure’n conclusions sobre les fortaleses, els aspectes 
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a millorar i les possibles accions en l’acompanyament i formació de l’estudiant en 
pràctiques a partir de les aportacions i reflexions de la pròpia pràctica.

– Jornades de centres formadors per identificar, compartir i difondre bones pràc-
tiques en centres formadors que ajudin a avançar cap a nous plantejaments sobre el 
desenvolupament de les pràctiques dels estudiants universitaris.

D’acord amb l’establert a l’Ordre ENS/237/2017, de 17 d’octubre, per la qual 
s’estableix el procediment per a la selecció i acreditació de centres formadors i es 
regula el desenvolupament de les pràctiques acadèmiques externes en aquests cen-
tres (DOGC núm. 7480, de 24.10.2017), els centres formadors disposen del suport 
i l’acompanyament de la persona referent de pràctiques del seu Servei Territorial 
d’Educació o del Consorci d’Educació de Barcelona, per a qualsevol incidència o 
consulta relacionada amb el desenvolupament de les pràctiques.

Els docents mentors i els coordinadors del pràcticum del centre educatiu reben la 
certificació corresponent de tutoria de pràctiques en finalitzar el curs escolar.

El programa d’innovació te una durada de tres anys i s’adreça a centres educatius 
de secundària que acullen alumnes universitaris del màster de Formació del Profes-
sorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i En-
senyament d’Idiomes (MUFPS).

Actualment, el nombre total d’estudiants del grau de mestre que estan fent pràc-
tiques en centres formadors és d’un total de 6.284 estudiants, i el nombre de centres 
formadors del pràcticum de grau de mestre és d’un total de 1.434.

Barcelona, 19 de febrer de 2020
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes dels 
centres formadors on fan pràctiques els estudiants de magisteri
314-06229/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 59699 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06228/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos 
que reben els tutors dels centres escolars on fan pràctiques els 
estudiants de magisteri
314-06230/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 59699 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06228/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres que 
s’han adherit al programa de pràctiques d’estudiants de magisteri
314-06231/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 59699 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06228/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’estudiants de magisteri que fan pràctiques en centres escolars dins 
el programa de pràctiques d’estudiants de magisteri
314-06232/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 59699 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06228/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost 
que destina al programa de centres de pràctiques d’estudiants de 
magisteri
314-06233/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 59699 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06228/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals el president de la Generalitat no va assistir al lliurament dels 
Premis Ferrer Salat
314-06276/12

Proponent: José María Cano Navarro, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 59854 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-06276/12 us tra-
meto, en annex, la informació facilitada per l’Oficina del President.

Barcelona, 24 de febrer de 2020
Meritxell Budó i Pla
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Annex
En resposta a l’esmentada pregunta escrita, sobre els motius pels quals el presi-

dent de la Generalitat no va assistir al lliurament dels Premis Ferrer Salat, informen 
del següent: 

L’agenda institucional del president de la Generalitat, així com la del Govern, 
està sempre condicionada a esdeveniments sobrevinguts o altres circumstàncies im-
previstes que aconsellin de variar-la.

El dia 18 de novembre de 2019, dia en que va tenir lloc l’acte al qual es fa refe-
rència a la pregunta, el president de la Generalitat, Quim Torra, va declarar davant 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el judici per haver mantingut la 
pancarta a favor dels presos polítics i exiliats.

Pel mateix dia hi havia prevista l’assistència del president de la Generalitat a dos 
actes als quals finalment es va excusar la seva assistència: la XIIa edició dels Pre-
mis Carles Ferrer Salat i Medalles d’Honor del Treball de Foment del Treball, així 
com a la Gala People in Red que organitza la Fundació Lluita contra la Sida que té 
l’objectiu de recaptar fons per a la investigació d’aquesta malaltia que presideix el 
Dr. Bonaventura Clotet.

Al primer dels actes hi van assistir, en nom del Govern, el vicepresident de Go-
vern i conseller d’Economia i Hisenda, Pere Aragonès; el conseller de Territori 
i Sostenibilitat, Damià Calvet; el conseller de  Treball, Afers Socials i Famílies, 
Chakir El Homrani, i la consellera d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón.

A la Gala People in Red hi van assistir la consellera de la Presidència, Meritxell 
Budó, i la consellera de Salut, Alba Vergés.

Joan Ramon Casals i Mata, director

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’inici de les obres 
de la nova escola de Pinyana, a Lleida
314-06288/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 59700 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

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

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-06288/12, 314-
06289/12, 314-06290/12, 314-06291/12, 314-06292/12 i 314-06293/12 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 in-
formació i per afavorir-ne la seva compren-sió i anàlisi.

El 18 de novembre de 2019 des del Departament d’Educació es va aprovar el 
projecte per la construcció de l’escola Pinyana de Lleida amb un import total de 
5.945.000 euros (IVA inclòs).

El 16 de desembre de 2019 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, 
SAU va licitar el concurs per l’adjudicació de les obres.

El termini de presentació de les ofertes va finalitzar el 15 de gener de 2020 
i s’han presentat un total de tres empreses: Romero Polo, Construcciones Deco i 
CRC.
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Des del Departament d’Educació està previst que el concurs pel la construcció 
de l’Escola Pinyana de Lleida s’adjudiqui durant el període comprès entre els mesos 
de maig i abril, amb un termini d’execució de 20 mesos.

El Departament d’Educació i l’Ajuntament de Lleida tenen previst la signatura 
d’un conveni de col·laboració per definir les condicions de finançament i execució 
de l’obra.

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Lleida, el 23 d’octubre de 2019, va 
aprovar assumir el compromís d’incorporar a la tramitació del pressupost 2020 una 
partida de 1.264.141,22 euros per col·laborar econòmicament amb la construcció de 
l’Escola de Pinyana.

Des del Departament d’Educació es farà efectiu l’impost de Construccions i 
Obres amb l’aplicació de la bonificació que s’acordi amb l’Ajuntament de Lleida. 
Actualment no es pot quantificar l’impost de Construccions i Obres perquè la base 
imposable d’aquest impost constitueix el cost real i efectiu de la construcció (Ajun-
tament de Lleida, Ordenança Fiscal 1.4, article 5).

Barcelona, 19 de febrer de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost i el 
calendari previstos per a la construcció de la nova escola de Pinyana, 
a Lleida
314-06289/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 59700 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06288/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de l’impost 
de construccions i obres de la nova escola de Pinyana, a Lleida
314-06290/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 59700 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06288/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de fer 
efectiu l’impost de construccions i obres a l’Ajuntament de Lleida
314-06291/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 59700 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06288/12.

Fascicle segon
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de fer 
algun conveni per al finançament de les obres de construcció de la 
nova escola de Pinyana, a Lleida
314-06292/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 59700 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06288/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
pagament de les despeses de construcció i posada en funcionament 
de la nova escola de Pinyana, a Lleida
314-06293/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 59700 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06288/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el resultat de 
l’aplicació del pla de xoc per a reduir les llistes de valoració de 
discapacitat i dependència
314-06488/12

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 60194 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

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

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tra-
mitació 314-06488/12.

La protecció de les persones en situació de dependència, un col·lectiu de població 
cada cop més important a causa dels canvis demogràfics i socials, s’ha convertit en 
un repte ineludible per als poders públics, i el desenvolupament de polítiques per a 
la promoció de l’autonomia personal ha esdevingut una de les prioritats en matèria 
de política social tant a Catalunya com a la resta d’Europa.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va posar en marxa un pla 
de xoc per reduir les llistes d’espera per a les valoracions de discapacitat i de depen-
dència amb una inversió addicional aquest 2019 que supera els 750.000 euros. Actu-
alment, si bé la normativa estableix que el termini de valoracions no ha de superar 
els tres mesos, la mitjana està al voltant dels cinc mesos en el cas de dependència i 
de sis en el de discapacitat. Per revertir aquesta situació es duran a terme una sèrie 
de mesures en els dos àmbits:

En l’àmbit de la dependència es realitza un increment durant el 2019 de personal 
valorador en les zones on els terminis d’espera són més elevats. També una millora 
de l’atenció i reducció de les valoracions continuades en els casos d’infants amb ca-
ràcter provisional per poder-les transformar en permanents en els casos de malalties 
greus.



BOPC 562
6 de març de 2020

1.25.15. Preguntes per escrit 47 

En l’àmbit de la discapacitat, s’efectua un increment durant el 2019 del nombre 
de professionals i del nombre de valoracions que efectuen els equips de valoració 
territorials; s’articulen les correspondències entre valoracions de dependència i de 
discapacitat que permetin a les persones majors de 65 anys no haver de duplicar les 
valoracions de discapacitat quan tenen el grau de dependència reconegut; es redu-
eixen el nombre de valoracions provisionals reiterades, tant en nens com en adults 
en els casos crònic i també s’obriran valoracions d’ofici en determinades patologies 
concretes a partir d’informes mèdics de salut oficials.

En general, i pel que fa a un nombre considerable d’usuaris, es valora tant per la 
discapacitat com per la dependència. Des de Catalunya estem instant al govern espa-
nyol que acceleri els treballs per establir el barem únic de valoració de la dependèn-
cia i la discapacitat, que permeti a Catalunya potenciar la multidisciplinarietat dels 
equips actuals de valoració, creant sinèrgia entre equips i processos per augmentar 
la seva capacitat valoradora. Actualment, el Departament ja destina més de 13 mi-
lions d’euros a la valoració de la discapacitat i la dependència mitjançant convenis 
interadministratius amb consorcis territorials de salut i de serveis socials.

Així mateix, els serveis socials municipals encarregats d’elaborar el Plans Indi-
viduals d’Atenció (PIA), han vist augmentar la tasca d’orientació individualitzada 
a usuaris i famílies. És per això que amb el Contracte programa de serveis socials 
que el Departament celebra amb els ens locals, s’ha posat a disposició recursos per 
augmentar un 30% els professionals dels Equips bàsics d’atenció social durant el 
2017-2019. En el cas de Barcelona s’ha previst també una nova aportació econòmica 
de 300.000 euros anuals al Consorci de Serveis Socials de Barcelona per contribuir 
a agilitzar l’execució dels Plans Individuals d’Atenció.

Quant al retorn del deute en dependència amb l’Estat, fa anys es va fer un estudi 
per quantificar aquest deute i que el mateix s’ha anat reclamant sempre que hi ha ha-
gut ocasió: en diferents reunions, en la Comissió Delegada de Serveis Soacials així 
com al propi Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autono-
mia y Atención a la Dependencia i als ministres de torn. De tots aquests intents no 
hem rebut, fins ara, cap resposta satisfactòria a les nostres peticions.

L’establiment del barem únic de valoració de la dependència i la discapacitat és 
competència estatal, així com la regulació dels equips de valoració. Compartim la 
necessitat, i per aquest motiu hem sol·licitat en reiterades ocasions a l’IMSERSO que 
s’actuï al respecte. Actualment, l’Estat té aquesta qüestió aparcada. En la Comissió 
delegada, es va tractar aquesta qüestió, i Catalunya s’ha proposat voluntàriament en 
els grups de treball que volen dur a terme aquest tema. En aquest moment s’està tra-
mitant el canvi de barem de discapacitat.

El pla de xoc per reduir les llistes de valoració de discapacitat i dependència que 
va impulsar el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies contemplava les 
següents actuacions:

– Incorporació de dues professionals valoradores (psicòlogues) als centres de 
Terrassa i Barcelona (infantil).

– Incorporació de professionals valoradors de la dependència als equips de Va-
llès Occidental (1 a Terrassa i 1 a Sabadell).

– Implantació de les passarel·les entre les valoracions de la discapacitat i la de-
pendència per a persones majors de 65 anys.

– Valoracions sense necessitat de visitar la persona en casos de valoracions pro-
visionals d’infants (valoracions en base a informes).

– Redacció d’un decret de valoracions de la discapacitat i la dependència amb 
l’objectiu, entre d’altres, d’agilitzar procediments.

– Implantació de mesures d’agilització de les valoracions de dependència en per-
sones majors de 65 anys.

– Implantació de mesures de reducció del nombre de valoracions provisionals 
tant de discapacitat com de dependència.
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Aquest pla de xoc ens ha permès augmentar un 8% el nombre de valoracions 
realitzades l’any 2019 respecte l’any 2018, el que comporta 7.087 valoracions més.

Resum valoracions realitzades:
– Valoracions tancades al 2018: 88.166
– Valoracions tancades el 2019: 95.253
Donat que les diferents accions s’han anat desplegat al llarg del 2019, esperem 

que el seu impacte incrementi el 2020.

Barcelona, 18 de febrer de 2020
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per 
a evitar fugues com la que es va produir al maig del 2019 en una 
empresa de la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
314-06495/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 59696 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-06495/12 us in-
formo del següent:

Pel que fa a la instal·lació que va patir l’accident, malgrat complir amb les pres-
cripcions dels reglaments d’aplicació en matèria de Seguretat Industrial, se li va exi-
gir addicionalment aplicar un Pla de millores, que ha d’incorporar:

– La revisió dels procediments d’operació en els treballs de manteniment d’acord 
amb l’article 15.1 de la MIE APQ-004.

– La revisió del pla de manteniment de la instal·lació d’acord amb l’article 16 de 
la MIE APQ-004.

– La revisió del sistema d’enclavament de totes les vàlvules de la planta.
– L’estudi de la possible reubicació dels sensors d’amoníac.
– L’estudi de la possible connexió dels sensors d’amoníac a la central d’alarmes 

del taulell de control amb enregistrament en continu.
– Disposar d’un registre sobre les possibles modificacions i renovacions dels per-

misos de treball, al centre de permisos de treball.
Aquest Pla s’aplicarà a partir d’ara a la resta d’instal·lacions d’amoníac d’aquest 

tipus que es trobin a Catalunya.

Barcelona, 19 de febrer de 2020
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes 
a terme per a garantir una càrrega laboral adequada per a les 
cambreres de pisos
314-06612/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 60195 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

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

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de trami-
tació 314-06612/12 juntament amb la 314-06617/12.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un assumpte 
relacionat, fet que és objectivament constatable, s’ha considerat convenient de res-
pondre-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.

La Inspecció de Treball ja va actuar en aquest sector a través d’una campanya de 
cambreres de pis en anys anteriors.

Cal insistir en què, com no podria ser d’altra manera, s’atenen totes les denúncies 
i s’actua en totes les matèries (supòsits de cessió il·legal; conveni col·lectiu d’aplica-
ció; avaluacions de riscos laborals adequades, entre altres). Totes les actuacions que-
den incloses dins del sector d’hoteleria i establiments similars, que en dades estretes 
per CNAE de serveis d’allotjament (hotels allotjaments similar, allotjaments turís-
tics i altres de curta durada, càmpings i altres allotjaments) per al 2019 han suposat 
1.028 ordres de servei finalitzades amb els següents resultats:

– En seguretat i salut laboral s’han fet 35 propostes de sanció i 170 requeriments 
d’esmena.

– En relacions laborals 101 propostes de sanció i 99 requeriments, amb 646 con-
tractes temporals transformats a indefinits com a conseqüència de l’actuació inspec-
tora, 310 homes i 336 dones.

– En ocupació i estrangers 21 propostes de sanció i 4 requeriments d’esmena.
Pel propi tipus d’activitat, treballadores de la llar, la Inspecció de Treball sem-

pre actua per denúncia. Informar que la sol·licitud d’autorització judicial per entrar 
en un domicili particular només es pot demanar quan es considera que hi ha delicte 
d’explotació de treballadors.

La Inspecció de Treball de Catalunya utilitza com a base de dades l’eina de 
l’organisme autònom Organisme Estatal Inspecció de Treball i Seguretat Social de 
l’Administració General de l’Estat. Eina que encara no permet segregar aquest tipus 
de dades, excepte en matèria de contractes i altes a la seguretat social.

Les actuacions dutes a terme en treballadores de la llar han donat lloc a les se-
güents dades: 

2017 2018 2019

Expedients finalitzats 16 4 10

Propostes de sanció 7 1 2

Requeriments 0 3 1

Barcelona, 21 de febrer de 2020
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a 
esmenar les deficiències sobre de la Inspecció de Treball amb relació 
a les treballadores domèstiques
314-06617/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 60195 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06617/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius dels 
canvis en la Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
314-06704/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 60196 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

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

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de trami-
tació 314-06704/12 juntament amb la 314-06705/12.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un assumpte 
relacionat, fet que és objectivament constatable, s’ha considerat convenient de res-
pondre-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.

Els motius del nomenament de la Sra. Ariadna Rectoret com a directora del Ser-
vei Públic d’Ocupació de Catalunya s’emmarquen en les facultats que té atribuïdes 
el Govern de la Generalitat, d’acord amb la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la 
presidència de la Generalitat i del Govern, i de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d’or-
denació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, així 
com en la seva trajectòria professional de més 20 anys en l’àmbit de l’ocupació.

Així mateix, la mateixa Llei 13/2008, del 5 de novembre, recull que l’estructura 
orgànica de cada departament s’estableix per decret del Govern.

Barcelona, 21 de febrer de 2020
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis 
estructurals previstos en el Servei Públic d’Ocupació a Catalunya
314-06705/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 60196 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06704/12.
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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 el 
feminisme del segle xxi i les polítiques públiques
310-00303/12

ANUNCI: EDUARD PUJOL I BONELL, DEL GP JXCAT

Reg. 60319 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.03.2020

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern sobre el feminisme del segle xxi i les po-

lítiques públiques?

Palau del Parlament, 2 de març de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els nous 
objectius de dèficit
310-00304/12

ANUNCI: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 60299 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.03.2020

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, presidenta 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: 
– Com valora el Govern els nous objectius de dèficit?

Palau del Parlament, 2 de març de 2020
Jéssica Albiach Satorres, presidenta GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
expectatives generades pel Projecte de pressupost de la Generalitat 
per al 2020 en matèria d’educació
310-00305/12

ANUNCI: CARLES RIERA ALBERT, DEL SP CUP-CC

Reg. 60314 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.03.2020

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

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 163 
i 164 del Reglament del Parlament, 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 expectatives generades pel Projecte de Pressupost de la Generalitat 

2020 en matèria d’educació.

Palau del Parlament, 2 de març de 2020
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació 
sanitària
310-00306/12

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 60315 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.03.2020

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

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Sobre la situación sanitaria.

Palacio del Parlamento, 2 de marzo de 2020
Carlos Carrizosa Torres, presidente GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’orfandat 
en el marc dels serveis socials
310-00307/12

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 60316 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.03.2020

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

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

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

Palacio del Parlamento, 2 de marzo de 2020
Carlos Carrizosa Torres, presidente GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’ús de 
l’espai públic
310-00308/12

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 60317 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.03.2020

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, president 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 l’ús de l’espai públic.

Palau del Parlament, 2 de març de 2020
Carlos Carrizosa Torres, president GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els ajuts al 
lloguer
310-00309/12

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 60318 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.03.2020

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern en relació amb els ajuts al lloguer?

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el futur de 
l’automoció a Catalunya
310-00310/12

ANUNCI: EDUARD PUJOL I BONELL, DEL GP JXCAT

Reg. 60320 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.03.2020

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern sobre el futur de l’automoció a Catalunya?

Palau del Parlament, 2 de març de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la 
negociació d’una sortida democràtica al conflicte polític i de 
l’amnistia
310-00311/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 60325 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.03.2020

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la negociació per a una sortida democràtica al conflicte polític i per l’am-

nistia.

Palau del Parlament, 2 de març de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la 
perspectiva de gènere i les bones pràctiques al Departament d’Interior
310-00312/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 60326 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.03.2020

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre perspectiva de gènere i bones pràctiques en el Departament d’Interior.

Palau del Parlament, 2 de març de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00175/12

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 59702 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.03.2020

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

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

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

política a Catalunya?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2020
Carlos Carrizosa Torres, president GP Cs
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00176/12

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 59825 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.03.2020

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

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

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

ció amb la situació política actual?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00177/12

ANUNCI: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC

Reg. 60125 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.03.2020

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

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

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

política a Catalunya?

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00178/12

ANUNCI: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 60298 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.03.2020

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, presidenta 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: 
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– Quina és l’opinió del president de la Generalitat en relació a l’actual situació 
política?

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2020
Jéssica Albiach Satorres, presidenta GP CatECP

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
317-00179/12

ANUNCI: EDUARD PUJOL I BONELL, DEL GP JXCAT

Reg. 60321 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.03.2020

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

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

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

niments de l’actualitat política?

Palau del Parlament, 2 de març de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
317-00180/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 60324 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.03.2020

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

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

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

polítics succeïts a Catalunya?

Palau del Parlament, 2 de març de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC
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3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu 
del cessament de la subdirectora general de Programes en Protecció 
Civil i del subdirector general de Coordinació i Gestió d’Emergències
311-01510/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES DIPUTATS 

DEL GP CS

Reg. 59127 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 04.03.2020

A la Mesa de la Comisión de Interior
Matías Alonso Ruiz, diputado, Jean Castel Sucarrat, diputado, Carlos Sánchez 

Martín, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que esta-
blece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta 
al Gobierno para que les sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuáles son los motivos objetivos y justificados del cese de la subdirectora ge-

neral de Programas en Protección Civil de la Dirección General de Protección Civil 
y el subdirector general de Coordinación y Gestión de Emergencias de la Dirección 
General de Protección Civil?

Palacio del Parlamento, 17 de febrero de 2020
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputats, GP Cs

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals el servei d’emergències 112 va trigar una hora i mitja a 
respondre a l’alcalde de Constantí (Tarragonès) amb relació a la 
pudor detectada el 20 de febrer de 2020
314-06855/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 59515 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

A primera hora del matí del dia 20 de febrer es detecta la presència de males 
olors al municipi de Constantí, i es realitza una trucada des de l’Ajuntament al 112, 
per conèixer l’abast de la qüestió: d’on provenia i quin perill representava per a la 
ciutadania. No li donen massa importància.

Posteriorment l’alcalde de Constantí truca personalment al 112 per a informar-se 
de les males olors sobre les 9h, i se li respon a les 10:30 via sms del CECAT: 
«Alerta PLASEQCAT. Medi ambient informa de concentracions elevades de fosgè 
(0.98ppm) i sulfhidríc (694ppb) a Constantí. Eviteu estar a l’exterior.» A les 10:34 
en un tuït de Protecció civil de la Generalitat es diu: «Alerta. #PLASEQCAT s’ha 
recomanat el confinament de l’institut de Constantí, per la seva proximitat a la in-
dústria.»
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Per què es triga quasi una hora i mitja en respondre a l’alcalde de Constantí?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2020
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals no es va avisar per un canal oficial l’Ajuntament de Constantí 
(Tarragonès) del confinament de l’institut per la pudor detectada el 
20 de febrer de 2020
314-06856/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 59516 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

A primera hora del matí del dia 20 de febrer es detecta la presència de males 
olors al municipi de Constantí, i es realitza una trucada des de l’Ajuntament al 112, 
per conèixer l’abast de la qüestió: d’on provenia i quin perill representava per a la 
ciutadania. No li donen massa importància.

Posteriorment l’alcalde de Constantí truca personalment al 112 per a informar-se 
de les males olors sobre les 9h, i se li respon a les 10:30 via sms del CECAT: 
«Alerta PLASEQCAT. Medi ambient informa de concentracions elevades de fosgè 
(0.98ppm) i sulfhidríc (694ppb) a Constantí. Eviteu estar a l’exterior.» A les 10:34 
en un tuït de Protecció civil de la Generalitat es diu: «Alerta. #PLASEQCAT s’ha 
recomanat el confinament de l’institut de Constantí, per la seva proximitat a la in-
dústria.»

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Per què no s’avisa per algun canal oficial a l’Ajuntament del confinament de 

l’institut?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2020
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals no es va pensar en les escoles i el mercat municipal de 
Constantí (Tarragonès) amb relació a la pudor detectada el 20 de 
febrer de 2020
314-06857/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 59517 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.
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A primera hora del matí del dia 20 de febrer es detecta la presència de males 
olors al municipi de Constantí, i es realitza una trucada des de l’Ajuntament al 112, 
per conèixer l’abast de la qüestió: d’on provenia i quin perill representava per a la 
ciutadania. No li donen massa importància.

Posteriorment l’alcalde de Constantí truca personalment al 112 per a informar-se 
de les males olors sobre les 9h, i se li respon a les 10:30 via sms del CECAT: 
«Alerta PLASEQCAT. Medi ambient informa de concentracions elevades de fosgè 
(0.98ppm) i sulfhidríc (694ppb) a Constantí. Eviteu estar a l’exterior.» A les 10:34 
en un tuït de Protecció civil de la Generalitat es diu: «Alerta. #PLASEQCAT s’ha 
recomanat el confinament de l’institut de Constantí, per la seva proximitat a la in-
dústria.»

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Com és que no es pensa en la resta d’escoles ni en el mercat municipal, en 

aquells moments ple de gent?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2020
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no 
es van engegar les sirenes a Constantí (Tarragonès) per a avisar de la 
necessitat de confinament el 20 de febrer de 2020
314-06858/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 59518 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

A primera hora del matí del dia 20 de febrer es detecta la presència de males 
olors al municipi de Constantí, i es realitza una trucada des de l’Ajuntament al 112, 
per conèixer l’abast de la qüestió: d’on provenia i quin perill representava per a la 
ciutadania. No li donen massa importància.

Posteriorment l’alcalde de Constantí truca personalment al 112 per a informar-se 
de les males olors sobre les 9h, i se li respon a les 10:30 via sms del CECAT: 
«Alerta PLASEQCAT. Medi ambient informa de concentracions elevades de fosgè 
(0.98ppm) i sulfhidríc (694ppb) a Constantí. Eviteu estar a l’exterior.» A les 10:34 
en un tuït de Protecció civil de la Generalitat es diu: «Alerta. #PLASEQCAT s’ha 
recomanat el confinament de l’institut de Constantí, per la seva proximitat a la in-
dústria.»

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Si es recomana el confinament preventiu a l’institut, com és que no es posen 

en marxa les sirenes que indiquen a tota la població la necessitat de confinament?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2020
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els límits 
permesos dels compostos químics que es van detectar a Constantí 
(Tarragonès) el 20 de febrer de 2020
314-06859/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 59519 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

A primera hora del matí del dia 20 de febrer es detecta la presència de males 
olors al municipi de Constantí, i es realitza una trucada des de l’Ajuntament al 112, 
per conèixer l’abast de la qüestió: d’on provenia i quin perill representava per a la 
ciutadania. No li donen massa importància.

Posteriorment l’alcalde de Constantí truca personalment al 112 per a informar-se 
de les males olors sobre les 9h, i se li respon a les 10:30 via sms del CECAT: 
«Alerta PLASEQCAT. Medi ambient informa de concentracions elevades de fosgè 
(0.98ppm) i sulfhidríc (694ppb) a Constantí. Eviteu estar a l’exterior.» A les 10:34 
en un tuït de Protecció civil de la Generalitat es diu: «Alerta. #PLASEQCAT s’ha 
recomanat el confinament de l’institut de Constantí, per la seva proximitat a la in-
dústria.»

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els límits permesos dels compostos que s’han detectat, i a quant s’ha 

quedat en realitat?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2020
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si evitar d’estar a 
l’exterior significa el mateix que estar confinat a casa
314-06860/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 59520 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

A primera hora del matí del dia 20 de febrer es detecta la presència de males 
olors al municipi de Constantí, i es realitza una trucada des de l’Ajuntament al 112, 
per conèixer l’abast de la qüestió: d’on provenia i quin perill representava per a la 
ciutadania. No li donen massa importància.

Posteriorment l’alcalde de Constantí truca personalment al 112 per a informar-se 
de les males olors sobre les 9h, i se li respon a les 10:30 via sms del CECAT: 
«Alerta PLASEQCAT. Medi ambient informa de concentracions elevades de fosgè 
(0.98ppm) i sulfhidríc (694ppb) a Constantí. Eviteu estar a l’exterior.» A les 10:34 
en un tuït de Protecció civil de la Generalitat es diu: «Alerta. #PLASEQCAT s’ha 
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recomanat el confinament de l’institut de Constantí, per la seva proximitat a la in-
dústria.»

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Significa «eviteu estar a l’exterior» el mateix que «confinament»?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2020
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el moment en 
què l’empresa responsable de les fuites de compostos químics 
a Constantí (Tarragonès) el 20 de febrer de 2020 va comunicar 
l’incident
314-06861/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 59521 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

A primera hora del matí del dia 20 de febrer es detecta la presència de males 
olors al municipi de Constantí, i es realitza una trucada des de l’Ajuntament al 112, 
per conèixer l’abast de la qüestió: d’on provenia i quin perill representava per a la 
ciutadania. No li donen massa importància.

Posteriorment l’alcalde de Constantí truca personalment al 112 per a informar-se 
de les males olors sobre les 9h, i se li respon a les 10:30 via sms del CECAT: 
«Alerta PLASEQCAT. Medi ambient informa de concentracions elevades de fosgè 
(0.98ppm) i sulfhidríc (694ppb) a Constantí. Eviteu estar a l’exterior.» A les 10:34 
en un tuït de Protecció civil de la Generalitat es diu: «Alerta. #PLASEQCAT s’ha 
recomanat el confinament de l’institut de Constantí, per la seva proximitat a la in-
dústria.»

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– En quin moment exacte ha comunicat l’empresa l’incident?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2020
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les comprovacions 
fetes arran de les fuites de compostos químics a Constantí 
(Tarragonès) el 20 de febrer de 2020
314-06862/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 59522 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.
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A primera hora del matí del dia 20 de febrer es detecta la presència de males 
olors al municipi de Constantí, i es realitza una trucada des de l’Ajuntament al 112, 
per conèixer l’abast de la qüestió: d’on provenia i quin perill representava per a la 
ciutadania. No li donen massa importància.

Posteriorment l’alcalde de Constantí truca personalment al 112 per a informar-se 
de les males olors sobre les 9h, i se li respon a les 10:30 via sms del CECAT: 
«Alerta PLASEQCAT. Medi ambient informa de concentracions elevades de fosgè 
(0.98ppm) i sulfhidríc (694ppb) a Constantí. Eviteu estar a l’exterior.» A les 10:34 
en un tuït de Protecció civil de la Generalitat es diu: «Alerta. #PLASEQCAT s’ha 
recomanat el confinament de l’institut de Constantí, per la seva proximitat a la in-
dústria.»

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines comprovacions s’han realitzat a propòsit de l’incident per part de la 

Generalitat?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2020
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les trucades de 
Protecció Civil a les empreses abans que l’empresa responsable 
comuniqués les fuites de compostos químics a Constantí 
(Tarragonès) el 20 de febrer de 2020
314-06863/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 59523 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

A primera hora del matí del dia 20 de febrer es detecta la presència de males 
olors al municipi de Constantí, i es realitza una trucada des de l’Ajuntament al 112, 
per conèixer l’abast de la qüestió: d’on provenia i quin perill representava per a la 
ciutadania. No li donen massa importància.

Posteriorment l’alcalde de Constantí truca personalment al 112 per a informar-se 
de les males olors sobre les 9h, i se li respon a les 10:30 via sms del CECAT: 
«Alerta PLASEQCAT. Medi ambient informa de concentracions elevades de fosgè 
(0.98ppm) i sulfhidríc (694ppb) a Constantí. Eviteu estar a l’exterior.» A les 10:34 
en un tuït de Protecció civil de la Generalitat es diu: «Alerta. #PLASEQCAT s’ha 
recomanat el confinament de l’institut de Constantí, per la seva proximitat a la in-
dústria.»

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– S’ha realitzat alguna trucada per part de Protecció Civil a les empreses abans 

d’aquesta comunicació de l’incident per part de la indústria afectada?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2020
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals l’aplicació «Aire.cat» recomanava fer esport a l’aire lliure 
mentre Protecció Civil recomanava el confinament a l’Institut de 
Constantí (Tarragonès) el 20 de febrer de 2020
314-06864/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 59524 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

A primera hora del matí del dia 20 de febrer es detecta la presència de males 
olors al municipi de Constantí, i es realitza una trucada des de l’Ajuntament al 112, 
per conèixer l’abast de la qüestió: d’on provenia i quin perill representava per a la 
ciutadania. No li donen massa importància.

Posteriorment l’alcalde de Constantí truca personalment al 112 per a informar-se 
de les males olors sobre les 9h, i se li respon a les 10:30 via sms del CECAT: 
«Alerta PLASEQCAT. Medi ambient informa de concentracions elevades de fosgè 
(0.98ppm) i sulfhidríc (694ppb) a Constantí. Eviteu estar a l’exterior.» A les 10:34 
en un tuït de Protecció civil de la Generalitat es diu: «Alerta. #PLASEQCAT s’ha 
recomanat el confinament de l’institut de Constantí, per la seva proximitat a la in-
dústria.»

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Com és que l’aplicació «Aire.cat» durant les hores de l’incident, en què Pro-

tecció Civil estava recomanant el confinament a l’institut, recomanava fer esport a 
l’aire lliure?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2020
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si una comissió del 
Cos de Mossos d’Esquadra forma la policia xilena
314-06865/12

FORMULACIÓ: CARLES RIERA ALBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL SP CUP-CC

Reg. 59578 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant, Maria Sirvent Escrig, diputada del Subgrup 

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

L’Instituto Nacional de Derechos Humanos de Xile ha presentat el seu informe 
sobre la repressió policial i militar des de l’esclat de la revolta social a aquest país.

L’informe cataloga fets d’alta gravetat i violacions dels drets humans per part del 
govern xilè des del mes d’octubre de l’any passat, que ens porten a la memòria les 
dècades dels anys 70 i 80 en aquell país.
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Segons la informació publicada a la premsa, una comissió dels Mossos d’esqua-
dra, integrada entre d’altres per alts càrrecs de la BRIMO, ha respost a la petició del 
govern xilè per formar les seves forces d’ordre públic en el control de les protestes.

Per tot això interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
1. És cert que una comissió del Cos de Mossos d’Esquadra està formant la poli-

cia xilena per aturar les protestes populars a aquell país?
2. Per quines persones i càrrecs està formada aquesta comissió?
3. Quant temps estarà aquesta comissió a Xile i quin és el pressupost que es pre-

veu destinar a aquesta delegació?
4. Quin és l’objectiu polític de col·laborar amb un règim que vulnera de forma 

sistemàtica els Drets Humans?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2020

Carles Riera Albert, representant; Maria Sirvent Escrig, diputada, SP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si Industrias 
Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe) ha sol·licitat la renovació de la 
llicència ambiental
314-06866/12

FORMULACIÓ: NATÀLIA SÀNCHEZ DIPP, DEL SP CUP-CC

Reg. 59863 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a l’autorització ambiental de l’empresa Industrias Químicas del Óxido 

de Etileno (IQOXE): 
1. L’empresa IQOXE ha sol·licitat la renovació de la seva llicència ambiental?
2. Quina documentació és necessària per a aquest procediment?
3. Quins terminis d’exposició pública té aquest procediment?

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2020
Natàlia Sànchez Dipp, diputada SP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions de 
la inspecció educativa amb relació a la presència d’una estelada a 
l’Escola Ocata, del Masnou (Maresme)
314-06867/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 59865 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlamento
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
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En fecha 25 de febrero de 2020 hemos tenido conocimiento mediante la pàgina 
de facebook Societat Civil Catalana que l’Escola Ocata, del municio de El Masnou, 
tiene izada una estelada en el mástil de la fachada del centro educativo vulnerando 
la neutralidad que debe regir en las escuelas catalanas y que acredita una vez más 
la estrategia de adoctrinamiento en las escuelas catalanas que tantas veces ha teni-
do que denunciar el grupo parlamentario de Ciudadanos. (Se adjunta la imagen de 
la escuela).

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Qué actuaciones ha realizado la Inspección Educativa en relación con esto 

hecho acaecido en l’Escola Ocata del municipio de El Masnou?
2. ¿Qué actuaciones ha realizado el Servicio Territorial en relación con estos 

hechos acaecidos en l’Escola Ocata del municipio de El Masnou?
3. Siendo esta conducta continuada y reiterada en colegios e institutos de Cata-

luña. ¿Qué medidas lleva a cabo el Departament d’Educació para evitar la falta de 
neutralidad y politización ya no sólo de las aulas sino de utilización de un centro 
educativo público para colgar signos independentistas?

Palacio del Parlamento, 26 de febrero de 2020 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions de la 
inspecció educativa amb relació a l’exhibició d’un llaç groc en el web 
de l’Escola Mare de Déu de l’Horta, de Barcelona
314-06868/12

FORMULACIÓ: DAVID BERTRAN ROMÁN, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 59866 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlamento
David Bertran Román, diputado, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del 
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Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les sea con-
testada con respuesta escrita.

En fecha 25 de febrero de 2020 hemos tenido conocimiento que en la página 
principal de la web de l’Escola Mare de Déu de l’Horta se muestra un lazo amarillo 
plenamente visible. Ello constituye un palpable decantamiento por una opción po-
lítica, la independentista, por parte de la Dirección del centro, algo que sólo cabe 
interpretar como una muestra más de la estrategia de adoctrinamiento en las escue-
las catalanas que tantas veces ha tenido que denunciar el grupo parlamentario de 
Ciudadanos. (Se adjunta el enlace y la imagen de la web para acreditar este extremo: 
https://agora.xtec.cat/ceip-mare-deu-horta-ivars/

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Qué actuaciones ha realizado la Inspección Educativa en relación con esto 

hecho acaecidos en l’Escola Mare de Déu de l’Horta?
2. ¿Qué actuaciones ha realizado el Servicio Territorial en relación con estos 

hechos acaecidos en l’Escola Mare de Déu de l’Horta?
3. Siendo esta conducta continuada y reiterada en colegios e institutos de Cata-

luña. ¿Qué medidas lleva a cabo el Departament d’Educació para evitar la falta de 
neutralidad y politización ya no solo de las aulas sino de utilizar la web de un centro 
educativo para colgar signos independentistas?

Palacio del Parlamento, 25 de febrero de 2020 
David Bertran Román, Sonia Sierra Infante, diputats, GP Cs

https://agora.xtec.cat/ceip-mare-deu-horta-ivars/
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
màquines escurabutxaques
314-06869/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 59871 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el numero actual de màquines escurabutxaques a Catalunya?

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
màquines escurabutxaques instal·lades en bars i restaurants
314-06870/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 59872 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes màquines escurabutxaques hi ha instal·lades actualment en bars i res-

taurants de Catalunya?

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de les 
llicències actives i les baixes de màquines escurabutxaques
314-06871/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 59873 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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– Quina és l’evolució de les llicencies actives i les baixes produïdes de màquines 
escurabutxaques en els últims 3 anys?

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import recaptat 
de les màquines escurabutxaques de bars i restaurants durant el 
període 2017-2019
314-06872/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 59874 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina quantitat ha recaptat el Govern amb les màquines escurabutxaques de 

bars i restaurants entre els anys 2017-2019?

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import recaptat 
amb la loteria de la Grossa durant el període 2017-2019
314-06873/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 59875 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la quantitat que ha recaptat el Govern amb la loteria de la Grossa du-

rant els anys 2017, 2018 i 2019?
– Quina part es destina a finalitats socials?

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP



BOPC 562
6 de març de 2020

3.25.15. Preguntes per escrit 69 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats que han 
rebut els beneficis de la loteria de la Grossa durant el període 2017-
2019
314-06874/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 59876 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– A quines entitats s’han destinat els beneficis recaptats amb la loteria la Grossa 

durant els anys 2017, 2019 i 2019?
– Quina quantitat s’ha destinat a cada entitat?

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les comissions que 
Novomatic rep pels jocs d’atzar que gestiona
314-06875/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 59877 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines son les comissions exactes que rep Novomatic per a cadascun dels jocs 

d’atzar que gestiona de la loteria de Catalunya?

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import rebut per 
Novomatic pels jocs d’atzar que gestiona en el període 2017-2019
314-06876/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 59878 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina quantitat ha rebut Novomatic pels jocs d’atzar que gestiona de la loteria 

de Catalunya, desglossat per jocs i tipus durant els anys 2017, 2018 i 2019?

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses amb 
contractes o adjudicacions públics amb relació a la loteria o els jocs 
d’atzar de la Generalitat
314-06877/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 59879 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines són les empreses que tenen contractes o adjudicacions públiques en 

matèria de loteria i joc de la Generalitat de Catalunya?

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’actes 
d’inspecció aixecades a cases d’apostes, sales de joc i bingos del 
2017 al 2019
314-06878/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 59880 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes actes d’inspecció s’han realitzat a les cases d’apostes, sales de joc i 

bingos a Catalunya durant els anys 2017, 2018 i 2019?

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’infraccions detectades per l’accés de menors a cases d’apostes, 
sales de joc i bingos del 2017 al 2019
314-06879/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 59881 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes infraccions s’han detectat per l’accés de menors en les inspeccions 

realitzades a les cases d’apostes, sales de joc i bingos a Catalunya durant els anys 
2017, 2018 i 2019?

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i el tipus 
d’infraccions relacionades amb majors d’edat en cases d’apostes, 
sales de joc i bingos del 2017 al 2019
314-06880/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 59882 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes infraccions relacionades amb majors d’edat i quin tipus d’infraccions 

s’han detectat en les inspeccions realitzades a les cases d’apostes, sales de joc i bin-
gos a Catalunya durant els anys 2017, 2018 i 2019?

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals es va exigir la contractació d’una assegurança per a oliveres 
per a cobrar la indemnització pels danys de l’incendi a la Ribera 
d’Ebre, les Garrigues i el Segrià
314-06881/12

FORMULACIÓ: ÒSCAR ORDEIG I MOLIST, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 59883 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlament
Òscar Ordeig i Molist, diputat, Carles Castillo Rosique, diputat, Rosa Maria 

Ibarra Ollé, 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.

Tal com ha aparegut en alguns mitjans de comunicació, uns 80 pagesos afectats 
per l’incendi de la Ribera d’Ebre, les Garrigues i el Segrià del juny de l’any passat 
han rebut una notificació de l’Administració on se’ls obliga a retornar els ajuts que 
han cobrat perquè no han contractat l’assegurança de l’olivera.

Davant d’aquestes informacions, interessa saber a aquests diputats i al seu grup 
parlamentari: 

– Per quin motiu es va exigir la contractació de l’assegurança a canvi de cobrar 
la indemnització pels danys dels incendis de Ribera Ebre, les Garrigues i Segrià?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2020
Òscar Ordeig i Molist, Carles Castillo Rosique, Rosa Maria Ibarra Ollé, dipu-

tats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sol·licituds d’ajuts pels danys de l’incendi a la Ribera d’Ebre, les 
Garrigues i el Segrià
314-06882/12

FORMULACIÓ: ÒSCAR ORDEIG I MOLIST, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 59884 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlament
Òscar Ordeig i Molist, diputat, Carles Castillo Rosique, diputat, Rosa Maria 

Ibarra Ollé, 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.

Tal com ha aparegut en alguns mitjans de comunicació, uns 80 pagesos afectats 
per l’incendi de la Ribera d’Ebre, les Garrigues i el Segrià del juny de l’any passat 
han rebut una notificació de l’Administració on se’ls obliga a retornar els ajuts que 
han cobrat perquè no han contractat l’assegurança de l’olivera.

Davant d’aquestes informacions, interessa saber a aquests diputats i al seu grup 
parlamentari: 

– Quantes sol·licituds d’ajudes ha rebut el Departament d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca i Alimentació?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2020
Òscar Ordeig i Molist, Carles Castillo Rosique, Rosa Maria Ibarra Ollé, dipu-

tats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sol·licituds d’ajuts acceptades i rebutjades pels danys de l’incendi a 
la Ribera d’Ebre, les Garrigues i el Segrià
314-06883/12

FORMULACIÓ: ÒSCAR ORDEIG I MOLIST, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 59885 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlament
Òscar Ordeig i Molist, diputat, Carles Castillo Rosique, diputat, Rosa Maria 

Ibarra Ollé, 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.

Tal com ha aparegut en alguns mitjans de comunicació, uns 80 pagesos afectats 
per l’incendi de la Ribera d’Ebre, les Garrigues i el Segrià del juny de l’any passat 
han rebut una notificació de l’Administració on se’ls obliga a retornar els ajuts que 
han cobrat perquè no han contractat l’assegurança de l’olivera.

Davant d’aquestes informacions, interessa saber a aquests diputats i al seu grup 
parlamentari: 

– Quantes sol·licituds d’ajuda rebudes pel Departament d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca i Alimentació s’han acceptat i quantes s’han rebutjat?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2020
Òscar Ordeig i Molist, Carles Castillo Rosique, Rosa Maria Ibarra Ollé, dipu-

tats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sol·licituds d’ajuts pagades pels danys de l’incendi a la Ribera d’Ebre, 
les Garrigues i el Segrià
314-06884/12

FORMULACIÓ: ÒSCAR ORDEIG I MOLIST, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 59886 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlament
Òscar Ordeig i Molist, diputat, Carles Castillo Rosique, diputat, Rosa Maria 

Ibarra Ollé, 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.

Tal com ha aparegut en alguns mitjans de comunicació, uns 80 pagesos afectats 
per l’incendi de la Ribera d’Ebre, les Garrigues i el Segrià del juny de l’any passat 
han rebut una notificació de l’Administració on se’ls obliga a retornar els ajuts que 
han cobrat perquè no han contractat l’assegurança de l’olivera.

Davant d’aquestes informacions, interessa saber a aquests diputats i al seu grup 
parlamentari: 

– Quants ajuts s’han pagat i per quin import a data d’avui?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2020
Òscar Ordeig i Molist, Carles Castillo Rosique, Rosa Maria Ibarra Ollé, dipu-

tats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de reunir-
se amb els agricultors i propietaris afectats pel retorn dels ajuts 
concedits pels danys de l’incendi a la Ribera d’Ebre, les Garrigues i 
el Segrià
314-06885/12

FORMULACIÓ: ÒSCAR ORDEIG I MOLIST, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 59887 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlament
Òscar Ordeig i Molist, diputat, Carles Castillo Rosique, diputat, Rosa Maria 

Ibarra Ollé, 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.

Tal com ha aparegut en alguns mitjans de comunicació, uns 80 pagesos afectats 
per l’incendi de la Ribera d’Ebre, les Garrigues i el Segrià del juny de l’any passat 
han rebut una notificació de l’Administració on se’ls obliga a retornar els ajuts que 
han cobrat perquè no han contractat l’assegurança de l’olivera.

Davant d’aquestes informacions, interessa saber a aquests diputats i al seu grup 
parlamentari: 

– Té previst el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació reu-
nir-se amb els agricultors i propietaris afectats pel retorn de les ajudes?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2020
Òscar Ordeig i Molist, Carles Castillo Rosique, Rosa Maria Ibarra Ollé, dipu-

tats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de reunir-
se amb els alcaldes de les zones afectades per l’incendi a la Ribera 
d’Ebre, les Garrigues i el Segrià per a coordinar una resposta a la 
devolució dels ajuts
314-06886/12

FORMULACIÓ: ÒSCAR ORDEIG I MOLIST, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 59888 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlament
Òscar Ordeig i Molist, diputat, Carles Castillo Rosique, diputat, Rosa Maria 

Ibarra Ollé, 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.

Tal com ha aparegut en alguns mitjans de comunicació, uns 80 pagesos afectats 
per l’incendi de la Ribera d’Ebre, les Garrigues i el Segrià del juny de l’any passat 
han rebut una notificació de l’Administració on se’ls obliga a retornar els ajuts que 
han cobrat perquè no han contractat l’assegurança de l’olivera.

Davant d’aquestes informacions, interessa saber a aquests diputats i al seu grup 
parlamentari: 
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– Té previst el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació re-
unir-se amb els Alcaldes de les zones afectades pels incendis per tal de coordinar 
una resposta a aquesta situació?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2020
Òscar Ordeig i Molist, Carles Castillo Rosique, Rosa Maria Ibarra Ollé, dipu-

tats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les solucions 
alternatives per tal que els afectats per l’incendi a la Ribera d’Ebre, 
les Garrigues i el Segrià no hagin de retornar els ajuts
314-06887/12

FORMULACIÓ: ÒSCAR ORDEIG I MOLIST, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 59889 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlament
Òscar Ordeig i Molist, diputat, Carles Castillo Rosique, diputat, Rosa Maria 

Ibarra Ollé, 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.

Tal com ha aparegut en alguns mitjans de comunicació, uns 80 pagesos afectats 
per l’incendi de la Ribera d’Ebre, les Garrigues i el Segrià del juny de l’any passat 
han rebut una notificació de l’Administració on se’ls obliga a retornar els ajuts que 
han cobrat perquè no han contractat l’assegurança de l’olivera.

Davant d’aquestes informacions, interessa saber a aquests diputats i al seu grup 
parlamentari: 

– Té previst el Govern trobar alguna solució alternativa per tal que els afectats 
pels incendis no hagin de retornar les ajudes rebudes?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2020
Òscar Ordeig i Molist, Carles Castillo Rosique, Rosa Maria Ibarra Ollé, dipu-

tats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els casos de 
beneficiaris d’ajuts pels danys de l’incendi a la Ribera d’Ebre, les 
Garrigues i el Segrià que hi havien renunciat
314-06888/12

FORMULACIÓ: ÒSCAR ORDEIG I MOLIST, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 59890 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlament
Òscar Ordeig i Molist, diputat, Carles Castillo Rosique, diputat, Rosa Maria 

Ibarra Ollé, 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.

Tal com ha aparegut en alguns mitjans de comunicació, uns 80 pagesos afectats 
per l’incendi de la Ribera d’Ebre, les Garrigues i el Segrià del juny de l’any passat 
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han rebut una notificació de l’Administració on se’ls obliga a retornar els ajuts que 
han cobrat perquè no han contractat l’assegurança de l’olivera.

Davant d’aquestes informacions, interessa saber a aquests diputats i al seu grup 
parlamentari: 

– Té constància el Govern de la renúncia d’alguns dels beneficiaris dels ajuts i 
que posteriorment varen rebre els ajuts igualment?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2020
Òscar Ordeig i Molist, Carles Castillo Rosique, Rosa Maria Ibarra Ollé, dipu-

tats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents 
de trànsit amb fauna salvatge implicada al Barcelonès el 2019
314-06889/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 59891 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat, Ferran Pedret i 

Santos, diputat 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.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quants accidents de trànsit hi ha hagut a la comarca del Barcelonès amb fauna 

salvatge implicada l’any 2019?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2020
Carles Castillo Rosique, Òscar Ordeig i Molist, Ferran Pedret i Santos, diputats, 

GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada al Vallès 
Occidental el 2019
314-06890/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 59892 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat, Pol Gibert Hor-

cas, diputat 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 pre-
gunta següent, per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
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– Quants accidents de trànsit hi ha hagut a la comarca del Vallès Occidental amb 
fauna salvatge implicada l’any 2019?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2020
Carles Castillo Rosique, Òscar Ordeig i Molist, Pol Gibert Horcas, diputats, GP 

PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada al Baix Llobregat 
el 2019
314-06891/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 59893 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari 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.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quants accidents de trànsit hi ha hagut a la comarca del Baix Llobregat amb 

fauna salvatge implicada l’any 2019?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2020
Carles Castillo Rosique, Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents 
de trànsit amb fauna salvatge implicada al Maresme el 2019
314-06892/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 59894 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat, Alícia Romero 

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quants accidents de trànsit hi ha hagut a la comarca del Maresme amb fauna 

salvatge implicada l’any 2019?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2020
Carles Castillo Rosique, Òscar Ordeig i Molist, Alícia Romero Llano, diputats, 

GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada al Vallès Oriental 
el 2019
314-06893/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 59895 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat, Jordi Terrades 

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quants accidents de trànsit hi ha hagut a la comarca del Vallès Oriental amb 

fauna salvatge implicada l’any 2019?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2020
Carles Castillo Rosique, Òscar Ordeig i Molist, Jordi Terrades i Santacreu, di-

putats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents 
de trànsit amb fauna salvatge implicada al Tarragonès el 2019
314-06894/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 59896 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat, Rosa Maria 

Ibarra Ollé, 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.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quants accidents de trànsit hi ha hagut a la comarca del Tarragonès amb fauna 

salvatge implicada l’any 2019?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2020
Carles Castillo Rosique, Òscar Ordeig i Molist, Rosa Maria Ibarra Ollé, dipu-

tats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada al Segrià el 2019
314-06895/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 59897 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari 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.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quants accidents de trànsit hi ha hagut a la comarca del Segrià amb fauna sal-

vatge implicada l’any 2019?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2020
Carles Castillo Rosique, Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada al Gironès el 2019
314-06896/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 59898 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat, Rafel Bruguera 

Batalla, diputat 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.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quants accidents de trànsit hi ha hagut a la comarca del Gironès amb fauna 

salvatge implicada l’any 2019?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2020
Carles Castillo Rosique, Òscar Ordeig i Molist, Rafel Bruguera Batalla, dipu-

tats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents 
de trànsit amb fauna salvatge implicada al Baix Camp el 2019
314-06897/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 59899 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat, Rosa Maria 

Ibarra Ollé, 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.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quants accidents de trànsit hi ha hagut a la comarca del Baix Camp amb fauna 

salvatge implicada l’any 2019?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2020
Carles Castillo Rosique, Òscar Ordeig i Molist, Rosa Maria Ibarra Ollé, dipu-

tats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada al Bages el 2019
314-06898/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 59900 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat, Marta More-

ta Rovira, 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.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quants accidents de trànsit hi ha hagut a la comarca del Bages amb fauna sal-

vatge implicada l’any 2019?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2020
Carles Castillo Rosique, Òscar Ordeig i Molist, Marta Moreta Rovira, diputats, 

GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents 
de trànsit amb fauna salvatge implicada a la Selva el 2019
314-06899/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 59901 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat, Rafel Bruguera 

Batalla, diputat 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.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quants accidents de trànsit hi ha hagut a la comarca de la Selva amb fauna sal-

vatge implicada l’any 2019?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2020
Carles Castillo Rosique, Òscar Ordeig i Molist, Rafel Bruguera Batalla, dipu-

tats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada a Osona el 2019
314-06900/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 59902 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat, Marta More-

ta Rovira, 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.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quants accidents de trànsit hi ha hagut a la comarca d’Osona amb fauna sal-

vatge implicada l’any 2019?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2020
Carles Castillo Rosique, Òscar Ordeig i Molist, Marta Moreta Rovira, diputats, 

GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada al Garraf el 2019
314-06901/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 59903 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat, Esther Niubó 

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quants accidents de trànsit hi ha hagut a la comarca del Garraf amb fauna sal-

vatge implicada l’any 2019?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2020
Carles Castillo Rosique, Òscar Ordeig i Molist, Esther Niubó Cidoncha, dipu-

tats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada a l’Alt Empordà 
el 2019
314-06902/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 59904 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat, Rafel Bruguera 

Batalla, diputat 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.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quants accidents de trànsit hi ha hagut a la comarca de l’Alt Empordà amb fau-

na salvatge implicada l’any 2019?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2020
Carles Castillo Rosique, Òscar Ordeig i Molist, Rafel Bruguera Batalla, dipu-

tats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada al Baix Empordà 
el 2019
314-06903/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 59905 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat, Rafel Bruguera 

Batalla, diputat 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.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quants accidents de trànsit hi ha hagut a la comarca del Baix Empordà amb 

fauna salvatge implicada l’any 2019?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2020
Carles Castillo Rosique, Òscar Ordeig i Molist, Rafel Bruguera Batalla, dipu-

tats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada a l’Anoia el 2019
314-06904/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 59906 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat, Assumpta Es-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quants accidents de trànsit hi ha hagut a la comarca de l’Anoia amb fauna sal-

vatge implicada l’any 2019?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2020
Carles Castillo Rosique, Òscar Ordeig i Molist, Assumpta Escarp Gibert, dipu-

tats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada a l’Alt Penedès 
el 2019
314-06905/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 59907 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat, Esther Niubó 

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quants accidents de trànsit hi ha hagut a la comarca de l’Alt Penedès amb fau-

na salvatge implicada l’any 2019?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2020
Carles Castillo Rosique, Òscar Ordeig i Molist, Esther Niubó Cidoncha, dipu-

tats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada al Baix Penedès 
el 2019
314-06906/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 59908 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat, Rosa Maria 

Ibarra Ollé, 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.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quants accidents de trànsit hi ha hagut a la comarca del Baix Penedès amb 

fauna salvatge implicada l’any 2019?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2020
Carles Castillo Rosique, Òscar Ordeig i Molist, Rosa Maria Ibarra Ollé, dipu-

tats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada al Baix Ebre el 
2019
314-06907/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 59909 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat, Rosa Maria 

Ibarra Ollé, 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.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quants accidents de trànsit hi ha hagut a la comarca del Baix Ebre amb fauna 

salvatge implicada l’any 2019?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2020
Carles Castillo Rosique, Òscar Ordeig i Molist, Rosa Maria Ibarra Ollé, dipu-

tats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada al Montsià el 2019
314-06908/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 59910 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat, Rosa Maria 

Ibarra Ollé, 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.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quants accidents de trànsit hi ha hagut a la comarca del Montsià amb fauna 

salvatge implicada l’any 2019?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2020
Carles Castillo Rosique, Òscar Ordeig i Molist, Rosa Maria Ibarra Ollé, dipu-

tats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents 
de trànsit amb fauna salvatge implicada a la Garrotxa el 2019
314-06909/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 59911 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat, Rafel Bruguera 

Batalla, diputat 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.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quants accidents de trànsit hi ha hagut a la comarca de la Garrotxa amb fauna 

salvatge implicada l’any 2019?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2020
Carles Castillo Rosique, Òscar Ordeig i Molist, Rafel Bruguera Batalla, dipu-

tats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents 
de trànsit amb fauna salvatge implicada a l’Alt Camp el 2019
314-06910/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 59912 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat, Rosa Maria 

Ibarra Ollé, 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.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quants accidents de trànsit hi ha hagut a la comarca de l’Alt Camp amb fauna 

salvatge implicada l’any 2019?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2020
Carles Castillo Rosique, Òscar Ordeig i Molist, Rosa Maria Ibarra Ollé, dipu-

tats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents 
de trànsit amb fauna salvatge implicada al Berguedà el 2019
314-06911/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 59913 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat, Marta More-

ta Rovira, 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.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quants accidents de trànsit hi ha hagut a la comarca del Berguedà amb fauna 

salvatge implicada l’any 2019?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2020
Carles Castillo Rosique, Òscar Ordeig i Molist, Marta Moreta Rovira, diputats, 

GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents 
de trànsit amb fauna salvatge implicada a la Noguera el 2019
314-06912/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 59914 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari 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.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quants accidents de trànsit hi ha hagut a la comarca de la Noguera amb fauna 

salvatge implicada l’any 2019?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2020
Carles Castillo Rosique, Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents 
de trànsit amb fauna salvatge implicada al Pla d’Urgell el 2019
314-06913/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 59915 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari 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.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quants accidents de trànsit hi ha hagut a la comarca del Pla d’Urgell amb fauna 

salvatge implicada l’any 2019?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2020
Carles Castillo Rosique, Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada a l’Urgell el 2019
314-06914/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 59916 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari 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.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quants accidents de trànsit hi ha hagut a la comarca de l’Urgell amb fauna sal-

vatge implicada l’any 2019?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2020
Carles Castillo Rosique, Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada al Pla de l’Estany 
el 2019
314-06915/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 59917 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat, Rafel Bruguera 

Batalla, diputat 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.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quants accidents de trànsit hi ha hagut a la comarca del Pla de l’Estany amb 

fauna salvatge implicada l’any 2019?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2020
Carles Castillo Rosique, Òscar Ordeig i Molist, Rafel Bruguera Batalla, dipu-

tats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada al Ripollès el 2019
314-06916/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 59918 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat, Rafel Bruguera 

Batalla, diputat 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.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quants accidents de trànsit hi ha hagut a la comarca del Ripollès amb fauna 

salvatge implicada l’any 2019?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2020
Carles Castillo Rosique, Òscar Ordeig i Molist, Rafel Bruguera Batalla, dipu-

tats, GP PSC-Units

Fascicle tercer
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents 
de trànsit amb fauna salvatge implicada a la Segarra el 2019
314-06917/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 59919 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari 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.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quants accidents de trànsit hi ha hagut a la comarca de la Segarra amb fauna 

salvatge implicada l’any 2019?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2020
Carles Castillo Rosique, Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada a la Ribera 
d’Ebre el 2019
314-06918/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 59920 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat, Rosa Maria 

Ibarra Ollé, 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.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quants accidents de trànsit hi ha hagut a la comarca de la Ribera d’Ebre amb 

fauna salvatge implicada l’any 2019?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2020
Carles Castillo Rosique, Òscar Ordeig i Molist, Rosa Maria Ibarra Ollé, dipu-

tats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents 
de trànsit amb fauna salvatge implicada a l’Alt Urgell el 2019
314-06919/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 59921 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari 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.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quants accidents de trànsit hi ha hagut a la comarca de l’Alt Urgell amb fauna 

salvatge implicada l’any 2019?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2020
Carles Castillo Rosique, Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada a la Conca de 
Barberà el 2019
314-06920/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 59922 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat, Rosa Maria 

Ibarra Ollé, 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.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quants accidents de trànsit hi ha hagut a la comarca de la Conca de Barberà 

amb fauna salvatge implicada l’any 2019?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2020
Carles Castillo Rosique, Òscar Ordeig i Molist, Rosa Maria Ibarra Ollé, dipu-

tats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada a les Garrigues 
el 2019
314-06921/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 59923 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari 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.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quants accidents de trànsit hi ha hagut a la comarca de les Garrigues amb fau-

na salvatge implicada l’any 2019?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2020
Carles Castillo Rosique, Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents 
de trànsit amb fauna salvatge implicada a la Cerdanya el 2019
314-06922/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 59924 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari 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.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quants accidents de trànsit hi ha hagut a la comarca de la Cerdanya amb fauna 

salvatge implicada l’any 2019?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2020
Carles Castillo Rosique, Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents 
de trànsit amb fauna salvatge implicada al Solsonès el 2019
314-06923/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 59925 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari 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.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quants accidents de trànsit hi ha hagut a la comarca del Solsonès amb fauna 

salvatge implicada l’any 2019?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2020
Carles Castillo Rosique, Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada al Pallars Jussà 
el 2019
314-06924/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 59926 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari 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.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quants accidents de trànsit hi ha hagut a la comarca del Pallars Jussà amb fau-

na salvatge implicada l’any 2019?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2020
Carles Castillo Rosique, Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents 
de trànsit amb fauna salvatge implicada al Moianès el 2019
314-06925/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 59927 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat, Marta More-

ta Rovira, 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.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quants accidents de trànsit hi ha hagut a la comarca del Moianès amb fauna 

salvatge implicada l’any 2019?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2020
Carles Castillo Rosique, Òscar Ordeig i Molist, Marta Moreta Rovira, diputats, 

GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents 
de trànsit amb fauna salvatge implicada a la Terra Alta el 2019
314-06926/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 59928 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat, Rosa Maria 

Ibarra Ollé, 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.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quants accidents de trànsit hi ha hagut a la comarca de la Terra Alta amb fauna 

salvatge implicada l’any 2019?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2020
Carles Castillo Rosique, Òscar Ordeig i Molist, Rosa Maria Ibarra Ollé, dipu-

tats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada a Aran el 2019
314-06927/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 59929 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari 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.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quants accidents de trànsit hi ha hagut a l’Aran amb fauna salvatge implicada 

l’any 2019?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2020
Carles Castillo Rosique, Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada al Priorat el 2019
314-06928/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 59930 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat, Rosa Maria 

Ibarra Ollé, 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.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quants accidents de trànsit hi ha hagut a la comarca del Priorat amb fauna sal-

vatge implicada l’any 2019?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2020
Carles Castillo Rosique, Òscar Ordeig i Molist, Rosa Maria Ibarra Ollé, dipu-

tats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada al Pallars Sobirà 
el 2019
314-06929/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 59931 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari 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.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quants accidents de trànsit hi ha hagut a la comarca del Pallars Sobirà amb 

fauna salvatge implicada l’any 2019?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2020
Carles Castillo Rosique, Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada a l’Alta 
Ribagorça el 2019
314-06930/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 59932 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari 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.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quants accidents de trànsit hi ha hagut a la comarca de l’Alta Ribagorça amb 

fauna salvatge implicada l’any 2019?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2020
Carles Castillo Rosique, Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comunicació dels 
talls al carrer Barcelona de Girona
314-06931/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 59962 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Parla-

mentari 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.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Han estat comunicats tots els talls al carrer Barcelona de Girona o, per contra, 

en el moment inicial aquests no van ser comunicats?

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2020
Carles Castillo Rosique, Rafel Bruguera Batalla, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els informes emesos 
pels Mossos d’Esquadra amb relació als talls al carrer Barcelona de 
Girona
314-06932/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 59963 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Parla-

mentari 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.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quants informes ha emès el Cos de Mossos d’Esquadra al llarg de tot l’episodi 

de talls al carrer Barcelona de Girona? (Es demana precisar la data i el contingut).

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2020
Carles Castillo Rosique, Rafel Bruguera Batalla, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
proposades pels Mossos d’Esquadra amb relació als talls al carrer 
Barcelona de Girona
314-06933/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 59964 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Parla-

mentari 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.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Ha suggerit el Cos de Mossos d’Esquadra mesures en relació amb els talls dia-

ris del carrer Barcelona de Girona? En cas afirmatiu, quins? Quin ha estat el com-
pliment dels mateixos? (Es demana precisar la data i el contingut).

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2020
Carles Castillo Rosique, Rafel Bruguera Batalla, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els informes emesos 
per la Policia Municipal amb relació als talls al carrer Barcelona de 
Girona
314-06934/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 59965 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Parla-

mentari 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.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quants informes ha emès la Policia Municipal de Girona durant l’episodi de 

talls al carrer Barcelona de Girona? (Es demana precisar la data i el contingut).

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2020
Carles Castillo Rosique, Rafel Bruguera Batalla, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
proposades per la Policia Municipal amb relació als talls al carrer 
Barcelona de Girona
314-06935/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 59966 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Parla-

mentari 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.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Ha suggerit el Cos de la Policia Municipal de Girona mesures en relació amb 

els talls del carrer Barcelona de Girona? En cas afirmatiu, quins? Quin ha estat el 
compliment dels mateixos? (Es demana precisar la data i el contingut).

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2020
Carles Castillo Rosique, Rafel Bruguera Batalla, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la Direcció 
General d’Administració de Seguretat ha instat a fer alguna 
modificació amb relació als talls al carrer Barcelona de Girona
314-06936/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 59967 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Parla-

mentari 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.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Ha instat la Direcció General d’Administració de Seguretat a fer alguna modi-

ficació respecte dels talls al carrer Barcelona de Girona durant tot el procés en què 
aquests s’han esdevingut? En cas afirmatiu, en quin sentit s’ha pronunciat? En cas 
negatiu, quines són les raons que justifiquen l’absència de requeriments de l’esmen-
tada Direcció General respecte els talls diaris?

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2020
Carles Castillo Rosique, Rafel Bruguera Batalla, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides 
econòmiques destinades a fer les franges perimetrals de prevenció 
d’incendis forestals a la província de Barcelona del 2017 ençà
314-06937/12

FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 60039 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlamento
Alfonso Sánchez Fisac, diputado, Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les sea con-
testada con respuesta escrita.

Referente la planificación y ejecución sobre franjas perimetrales como medida 
de prevención de incendios forestales.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuáles son las partidas económicas destinadas y ejecutadas por el Departa-

ment de Territori i Sostenibilitat para realizar las franjas perimetrales como medida 
de prevención de incendios forestales en la provincia de Barcelona, durante los años 
2017, 2018, 2019, 2020 ambos incluidos?

Palacio del Parlamento, 25 de febrero de 2020 
Alfonso Sánchez Fisac, Jean Castel Sucarrat, diputados, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides 
econòmiques destinades a fer les franges perimetrals de prevenció 
d’incendis forestals a la província de Girona del 2017 ençà
314-06938/12

FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 60040 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlamento
Alfonso Sánchez Fisac, diputado, Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les sea con-
testada con respuesta escrita.

Referente la planificación y ejecución sobre las franjas perimetrales como medi-
da de prevención de incendios forestales.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuáles son las partidas económicas destinades y ejecutadas por el Departa-

ment de Territori i Sostenibilitat para realizar las franjas perimetrales como medida 
de prevención de incendios forestales en la provincia de Girona, durante los años 
2017, 2018, 2019, 2020 ambos incluidos?

Palacio del Parlamento, 25 de febrero de 2020 
Alfonso Sánchez Fisac, Jean Castel Sucarrat, diputados, GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides 
econòmiques destinades a fer les franges perimetrals de prevenció 
d’incendis forestals a la província de Tarragona del 2017 ençà
314-06939/12

FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 60041 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlamento
Alfonso Sánchez Fisac, diputado, Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les sea con-
testada con respuesta escrita.

Referente la planificación y ejecución sobre las franjas perimetrales como medi-
da de prevención de incendios forestales.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cúales son las partidas económicas destinadas desde por el Departament de 

Territori i Sostenibilitat para realizar las franjas perimetrales como medida de pre-
vención de incendios forestales en la provincia de Tarragona durante los años 2017, 
2018, 2019, 2020 ambos incluidos?

Palacio del Parlamento, 25 de febrero de 2020 
Alfonso Sánchez Fisac, Jean Castel Sucarrat, diputados, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides 
econòmiques destinades a fer les franges perimetrals de prevenció 
d’incendis forestals a la província de Lleida del 2017 ençà
314-06940/12

FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 60042 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlamento
Alfonso Sánchez Fisac, diputado, Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les sea con-
testada con respuesta escrita.

Referente la planificación y ejecución sobre las franjas perimetrales como medi-
da de prevención de incendios forestales.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuáles son las partidas económicas destinadas desde por el Departament de 

Territori i Sostenibilitat para realizar las franjas perimetrales como medida de pre-
vención de incendios forestales en la provincia de Lleida, durante los años 2017, 
2018, 2019, 2020 ambos incluidos?

Palacio del Parlamento, 25 de febrero de 2020 
Alfonso Sánchez Fisac, Jean Castel Sucarrat, diputados, GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides 
econòmiques destinades a les diputacions i els consells comarcals 
per a fer les franges perimetrals de prevenció d’incendis forestals del 
2017 ençà
314-06941/12

FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 60043 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlamento
Alfonso Sánchez Fisac, diputado, Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les sea con-
testada con respuesta escrita.

Referente la planificación y ejecución sobre las franjas perimetrales como medi-
da de prevención de incendios forestales.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuáles son las partidas económicas destinadas por el Departament de Territo-

ri i Sostenibilitat a las Diputaciones y Consejos Comarcales para realizar las franjas 
perimetrales como medida de prevención de incendios forestales durante los años 
2017, 2018, 2019, 2020 ambos incluidos?

Palacio del Parlamento, 25 de febrero de 2020 
Alfonso Sánchez Fisac, Jean Castel Sucarrat, diputados, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides 
econòmiques destinades als ajuntaments per a fer les franges 
perimetrals de prevenció d’incendis forestals del 2017 ençà
314-06942/12

FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 60044 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlamento
Alfonso Sánchez Fisac, diputado, Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les sea con-
testada con respuesta escrita.

Referente la planificación y ejecución sobre las franjas perimetrales como medi-
da de prevención de incendios forestales.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuáles son las partidas económicas destinadas por el Departament de Terri-

tori i Sostenibilitat a los ayuntamientos para realizar las franjas perimetrales como 
medida de prevención de incendios forestales durante los años 2017, 2018, 2019, 
2020 ambos incluidos?

Palacio del Parlamento, 25 de febrero de 2020 
Alfonso Sánchez Fisac, Jean Castel Sucarrat, diputados, GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els informes 
de control de l’execució de les franges perimetrals de prevenció 
d’incendis forestals del 2017 ençà
314-06943/12

FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 60045 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlamento
Alfonso Sánchez Fisac, diputado, Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les sea con-
testada con respuesta escrita.

Referente la planificación y ejecución sobre las franjas perimetrales como medi-
da de prevención de incendios forestales.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Existe algún informe que controle la ejecución de las franjas perimetrales 

para prevención de incendios forestales durante los años 2017, 2018, 2019 ambos 
incluidos?

Palacio del Parlamento, 25 de febrero de 2020 
Alfonso Sánchez Fisac, Jean Castel Sucarrat, diputados, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides 
econòmiques sense executar destinades a fer les franges perimetrals 
de prevenció d’incendis forestals del 2017 ençà
314-06944/12

FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 60046 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlamento
Alfonso Sánchez Fisac, diputado, Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les sea con-
testada con respuesta escrita.

Referente la planificación y ejecución sobre las franjas perimetrales como medi-
da de prevención de incendios forestales.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Se han quedado partidas económicas destinadas a la realización de las franjas 

perimetrales para la prevención de incendios forestales durante los años 2017, 2018, 
2019 sin ejecutar?

– ¿Cuáles han sido?
Palacio del Parlamento, 25 de febrero de 2020 
Alfonso Sánchez Fisac, Jean Castel Sucarrat, diputados, GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les 
partides econòmiques sense executar destinades a fer les franges 
perimetrals de prevenció d’incendis forestals del 2017 ençà
314-06945/12

FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 60047 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlamento
Alfonso Sánchez Fisac, diputado, Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les sea con-
testada con respuesta escrita.

Referente la planificación y ejecución sobre las franjas perimetrales como medi-
da de prevención de incendios forestales.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el importe de las partida económicas para la realización de franjas 

perimetrales como prevención no se han llevado a cabo durante los años 217, 2018, 
2019 ambos incuidos?

Palacio del Parlamento, 25 de febrero de 2020 
Alfonso Sánchez Fisac, Jean Castel Sucarrat, diputados, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la supervisió de les 
partides econòmiques destinades a fer les franges perimetrals de 
prevenció d’incendis forestals
314-06946/12

FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 60048 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlamento
Alfonso Sánchez Fisac, diputado, Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les sea con-
testada con respuesta escrita.

Referente la planificación y ejecución sobre las franjas perimetrales como medi-
da de prevención de incendios forestales.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿De las cantidades económicas destinades a la realización de esta actividad se 

lleva a acabo algún al control de supervisión por parte del algún órgano competente?

Palacio del Parlamento, 25 de febrero de 2020 
Alfonso Sánchez Fisac, Jean Castel Sucarrat, diputados, GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
sancionadores per no haver dut a terme les actuacions necessàries 
per a fer les franges perimetrals de prevenció d’incendis forestals
314-06947/12

FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 60049 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlamento
Alfonso Sánchez Fisac, diputado, Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les sea con-
testada con respuesta escrita.

Referente la planificación y ejecución sobre las franjas perimetrales como medi-
da de prevención de incendios forestales

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué tipo de medidas sancionadores toma el Departament de Territori i Sos-

tenibilitat en caso que no hayan realizado las actuaciones necesarias para llevar a 
cabo la franjas perimetrales durante el año?

Palacio del Parlamento, 25 de febrero de 2020 
Alfonso Sánchez Fisac, Jean Castel Sucarrat, diputados, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conseqüències 
per al Departament de Territori i Sostenibilitat de no haver destinat 
els mitjans necessaris per a fer les franges perimetrals de prevenció 
d’incendis forestals
314-06948/12

FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 60050 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlamento
Alfonso Sánchez Fisac, diputado, Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les sea con-
testada con respuesta escrita.

Referente la planificación y ejecución sobre las franjas perimetrales como medi-
da de prevención de incendios forestales.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué medidas lleva a cabo del Department?
– ¿Cuáles son las consecuencias que para el Departament de Territori i Sosteni-

bilitat por no haber destinado los medios necesarios para llevar a cabo las franjas 
perimetrales?

Palacio del Parlamento, 25 de febrero de 2020 
Alfonso Sánchez Fisac, Jean Castel Sucarrat, diputados, GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
que van arribar als centres escolars d’infantil i primària el curs 2018-
2019
314-06949/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 60056 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants alumnes van arribar durant el curs 2018-2019 (matrícula viva) a cadas-

cun dels centres escolars d’infantil i primària de Catalunya? (Desglossar les dades 
per municipis i per centre públics, concertats, de màxima complexitat i d’alta com-
plexitat).

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
que van arribar als centres d’educació secundària el curs 2018-2019
314-06950/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 60057 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants alumnes van arribar durant el curs 2018-2019 (matrícula viva) a cadas-

cun dels centres de secundària de Catalunya? (Desglossar les dades per municipis i 
per centre públics, concertats, de màxima complexitat i d’alta complexitat).

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
que van arribar als centres educatius dels Serveis Territorials 
d’Educació del Baix Llobregat el curs 2018-2019
314-06951/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 60058 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants alumnes van arribar durant el curs 2018-2019 (matrícula viva) a cadas-

cun dels centes educatius dels Serveis Territorials d’Educació del Baix Llobregat? 
(Desglossar les dades per centre públics, concertats, de màxima complexitat i d’alta 
complexitat).

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
que van arribar als centres educatius dels Serveis Territorials 
d’Educació de Barcelona Comarques el curs 2018-2019
314-06952/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 60059 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants alumnes van arribar durant el curs 2018-2019 (matrícula viva) a cadas-

cun dels centes educatius dels Serveis Territorials d’Educació de Barcelona Comar-
ques? (Desglossar les dades per centre públics, concertats, de màxima complexitat 
i d’alta complexitat).

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
que van arribar als centres educatius dels Serveis Territorials 
d’Educació de la Catalunya Central el curs 2018-2019
314-06953/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 60060 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants alumnes van arribar durant el curs 2018-2019 (matrícula viva) a cadas-

cun dels centes educatius dels Serveis Territorials d’Educació de Catalunya Central? 
(Desglossar les dades per centre públics, concertats, de màxima complexitat i d’alta 
complexitat).

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
que van arribar als centres educatius dels Serveis Territorials 
d’Educació de Girona el curs 2018-2019
314-06954/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 60061 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants alumnes van arribar durant el curs 2018-2019 (matrícula viva) a cadas-

cun dels centes educatius dels Serveis Territorials d’Educació de Girona? (Desglos-
sar les dades per centre públics, concertats, de màxima complexitat i d’alta comple-
xitat).

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
que van arribar als centres educatius dels Serveis Territorials 
d’Educació de Lleida el curs 2018-2019
314-06955/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 60062 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants alumnes van arribar durant el curs 2018-2019 (matrícula viva) a cadas-

cun dels centes educatius dels Serveis Territorials d’Educació de Lleida? (Desglos-
sar les dades per centre públics, concertats, de màxima complexitat i d’alta comple-
xitat).

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
que van arribar als centres educatius dels Serveis Territorials 
d’Educació del Maresme - Vallès Oriental el curs 2018-2019
314-06956/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 60063 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants alumnes van arribar durant el curs 2018-2019 (matrícula viva) a cadas-

cun dels centes educatius dels Serveis Territorials d’Educació del Maresme-Vallès 
Oriental? (Desglossar les dades per centre públics, concertats, de màxima comple-
xitat i d’alta complexitat).

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
que van arribar als centres educatius dels Serveis Territorials 
d’Educació de Tarragona el curs 2018-2019
314-06957/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 60064 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants alumnes van arribar durant el curs 2018-2019 (matrícula viva) a cadas-

cun dels centes educatius dels Serveis Territorials d’Educació de Tarragona? (Des-
glossar les dades per centre públics, concertats, de màxima complexitat i d’alta com-
plexitat).

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
que van arribar als centres educatius dels Serveis Territorials 
d’Educació de les Terres de l’Ebre el curs 2018-2019
314-06958/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 60065 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants alumnes van arribar durant el curs 2018-2019 (matrícula viva) a cadas-

cun dels centes educatius dels Serveis Territorials d’Educació de Terres de l’Ebre? 
(Desglossar les dades per centre públics, concertats, de màxima complexitat i d’alta 
complexitat).

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
que van arribar als centres educatius dels Serveis Territorials 
d’Educació del Vallès Occidental el curs 2018-2019
314-06959/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 60066 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants alumnes van arribar durant el curs 2018-2019 (matrícula viva) a cadas-

cun dels centes educatius dels Serveis Territorials d’Educació del Vallès Occidental? 
(Desglossar les dades per centre públics, concertats, de màxima complexitat i d’alta 
complexitat).

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
que van arribar als centres educatius dels Serveis Territorials 
d’Educació del Consorci d’Educació de Barcelona el curs 2018-2019
314-06960/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 60067 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants alumnes van arribar durant el curs 2018-2019 (matrícula viva) a cadas-

cun dels centes educatius dels Serveis Territorials d’Educació del Consorci d’Edu-
cació de Barcelona? (Desglossar les dades per centre públics, concertats, de màxima 
complexitat i d’alta complexitat).

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2020
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de fer un 
centre d’urgències d’atenció primària a Martorell (Baix Llobregat)
314-06961/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 60202 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Govern fer un nou centre d’urgències d’atenció primària a Marto-

rell? En cas afirmatiu, per quins motius no es descentralitza aquest servei d’urgèn-
cies a altres poblacions de la zona nord del Baix Llobregat?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els plans per als 
serveis d’urgències d’atenció primària de la zona nord del Baix 
Llobregat
314-06962/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 60203 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins plans de futur té el Govern en relació amb el servei d’urgències d’atenció 

primària a la zona nord del Baix Llobregat?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius dels 
canvis en la direcció del CAP Esparreguera
314-06963/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 60204 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Per quins motius hi ha hagut canvis en la direcció del CAP d’Esparraguera du-

rant els darrers quatre anys?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació 
donada als ajuntaments afectats pels canvis en la direcció del CAP 
Esparreguera
314-06964/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 60205 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– S’ha informat als ajuntaments afectats dels motius de canvis de direcció del 

CAP d’Esparreguera? En cas negatiu, per quin motiu no s’ha informat?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2020
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el greuge contra la 
vertebració de les terres de Lleida, l’Alt Pirineu i Aran provocat per 
les mancances en infraestructures
314-06965/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 60206 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

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

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

Les terres de Lleida, Alt Pirineu i l’Aran són una constatació del fet que els ter-
ritoris amb dèficit d’infraestructures han estat històricament –i segueixen estant– 
oblidades.

Testimoni recent són les conseqüències de la tempesta del passat mes d’octubre 
de 2019, que va arrasar la línia de tren entre Lleida i Tarragona (R-13 i R-14), en-
fonsant alguns trams al llarg de la comarca de les Garrigues, especialment els cor-
responents als municipis de Vinaixa, Juneda, Borges Blanques i la Floresta. Segons 
Adif, la normalització d’aquests tram no arribarà fins l’estiu.

A això se li suma la voluntat expressada des de Renfe de tancar les estacions de 
trens de Bell-lloc, Cervera i Tàrrega, que a dia d’avui encara estan obertes al públic, 
però castigades per retards sistemàtics i disminució de freqüències de viatges.
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Per si això fos poc, Renfe acaba de presentar l’AVLO, el nou ‘AVE barat’, que co-
brirà la línia Madrid-Saragossa-Barcelona sense parada a Lleida i, en front d’aquest 
nou greuge, la reacció des del Govern de Catalunya ha estat poc més que tímida.

Per rematar, la línia de tren entre Balaguer i la Pobla de Segur, afectada per un 
despreniment el passat 23 de gener, per causa del temporal Gloria, es troba també 
inoperativa i, segons fonts de FGC, trigarà dos mesos més per recuperar el servei.

I tot això, se situa en un escenari de desequilibri territorial en el qual, a la demar-
cació de Lleida, el sistema de Rodalies no està en funcionament, tot i que a l’àrea 
d’influència de la capital del Segrià hi ha una xarxa ferroviària convencional molt 
àmplia i que, en la majoria dels casos, està infrautilitzada i no cobreix les necessitats 
de mobilitat de la població.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– És conscient el Govern de Catalunya dels greuge contra la vertebració de les 

terres de Lleida, Alt Pirineu i l’Aran i el perjudici contra la mobilitat de la ciutada-
nia que suposa aquest cúmul de situacions i quina opinió li mereix?

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió per a 
facilitar la mobilitat amb ferrocarril en l’àrea d’influència de Lleida
314-06966/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 60207 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

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

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

Les terres de Lleida, Alt Pirineu i l’Aran són una constatació del fet que els ter-
ritoris amb dèficit d’infraestructures han estat històricament –i segueixen estant– 
oblidades.

Testimoni recent són les conseqüències de la tempesta del passat mes d’octubre 
de 2019, que va arrasar la línia de tren entre Lleida i Tarragona (R-13 i R-14), en-
fonsant alguns trams al llarg de la comarca de les Garrigues, especialment els cor-
responents als municipis de Vinaixa, Juneda, Borges Blanques i la Floresta. Segons 
Adif, la normalització d’aquests tram no arribarà fins l’estiu.

A això se li suma la voluntat expressada des de Renfe de tancar les estacions de 
trens de Bell-lloc, Cervera i Tàrrega, que a dia d’avui encara estan obertes al públic, 
però castigades per retards sistemàtics i disminució de freqüències de viatges.

Per si això fos poc, Renfe acaba de presentar l’AVLO, el nou ‘AVE barat’, que co-
brirà la línia Madrid-Saragossa-Barcelona sense parada a Lleida i, en front d’aquest 
nou greuge, la reacció des del Govern de Catalunya ha estat poc més que tímida.

Per rematar, la línia de tren entre Balaguer i la Pobla de Segur, afectada per un 
despreniment el passat 23 de gener, per causa del temporal Gloria, es troba també 
inoperativa i, segons fonts de FGC, trigarà dos mesos més per recuperar el servei.

I tot això, se situa en un escenari de desequilibri territorial en el qual, a la demar-
cació de Lleida, el sistema de Rodalies no està en funcionament, tot i que a l’àrea 
d’influència de la capital del Segrià hi ha una xarxa ferroviària convencional molt 
àmplia i que, en la majoria dels casos, està infrautilitzada i no cobreix les necessitats 
de mobilitat de la població.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Té el Govern de Catalunya alguna previsió per facilitar les necessitats de mobi-

litat per ferrocarril de les persones en l’àrea d’influència de Lleida, tant des del punt 
de vista socioeconòmic com ambiental?

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’activació d’eines 
de constrenyiment contra les empreses responsables de la manca de 
vertebració ferroviària de les terres de Lleida, l’Alt Pirineu i Aran
314-06967/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 60208 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020

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

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

Les terres de Lleida, Alt Pirineu i l’Aran són una constatació del fet que els ter-
ritoris amb dèficit d’infraestructures han estat històricament –i segueixen estant– 
oblidades.

Testimoni recent són les conseqüències de la tempesta del passat mes d’octubre 
de 2019, que va arrasar la línia de tren entre Lleida i Tarragona (R-13 i R-14), en-
fonsant alguns trams al llarg de la comarca de les Garrigues, especialment els cor-
responents als municipis de Vinaixa, Juneda, Borges Blanques i la Floresta. Segons 
Adif, la normalització d’aquests tram no arribarà fins l’estiu.

A això se li suma la voluntat expressada des de Renfe de tancar les estacions de 
trens de Bell-lloc, Cervera i Tàrrega, que a dia d’avui encara estan obertes al públic, 
però castigades per retards sistemàtics i disminució de freqüències de viatges.

Per si això fos poc, Renfe acaba de presentar l’AVLO, el nou ‘AVE barat’, que co-
brirà la línia Madrid-Saragossa-Barcelona sense parada a Lleida i, en front d’aquest 
nou greuge, la reacció des del Govern de Catalunya ha estat poc més que tímida.

Per rematar, la línia de tren entre Balaguer i la Pobla de Segur, afectada per un 
despreniment el passat 23 de gener, per causa del temporal Gloria, es troba també 
inoperativa i, segons fonts de FGC, trigarà dos mesos més per recuperar el servei.

I tot això, se situa en un escenari de desequilibri territorial en el qual, a la demar-
cació de Lleida, el sistema de Rodalies no està en funcionament, tot i que a l’àrea 
d’influència de la capital del Segrià hi ha una xarxa ferroviària convencional molt 
àmplia i que, en la majoria dels casos, està infrautilitzada i no cobreix les necessitats 
de mobilitat de la població.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Govern activar eines de constrenyiment respecte les empreses res-

ponsables d’aquest cúmul de despropòsits per a normalitzar i potenciar la vertebra-
ció ferroviària de les terres de Lleida, Alt Pirineu i l’Aran, i la seva connexió amb 
els territoris circumdants?

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2020
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

3.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre les accions dutes a terme davant la denúncia de la 
fiscalia contra Toni Soler i part de l’equip del programa Està passant
322-00174/12

ANUNCI: RAQUEL SANS GUERRA, DEL GP ERC

Reg. 60353 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 03.03.2020

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines accions està duent a terme la CCMA davant la denúncia de la fiscalia 

a Toni Soler i part del seu equip de l’Està Passant?

Palau del Parlament, 2 de març de 2020
Raquel Sans Guerra, diputada GP ERC

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la reobertura de la delegació a la Catalunya Nord
322-00175/12

ANUNCI: RAQUEL SANS GUERRA, DEL GP ERC

Reg. 60354 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 03.03.2020

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Tenen previst reobrir la delegació a la Catalunya Nord?

Palau del Parlament, 2 de març de 2020
Raquel Sans Guerra, diputada GP ERC
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre els resultats dels serveis d’avaluació de 
programes de TV3 que presta l’empresa GFK
322-00176/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 60387 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 03.03.2020

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Ignacio Martín Blanco, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 196.2 y 3 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals la siguiente pregunta, para que le sea respuesta oralmente 
ante la Comisión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Sobre los resultados de los servicios de evaluación de programas de TV3 que 

presta la mercantil GFK a la CCMA.

Palacio del Parlamento, 2 de marzo de 2020
Ignacio Martín Blanco, diputado GP Cs

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre els indicis de participació de la Corporació en 
delictes de corrupció i de finançament il·legal de partits polítics
322-00177/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 60388 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 03.03.2020

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Ignacio Martín Blanco, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 196.2 y 3 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta a la presidenta en funciones del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals la siguiente pregunta, para que le sea respuesta oralmente 
ante la Comisión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Sobre la indiciaria participación CCMA en delitos de corrupción y de financi-

ación ilegal de partidos políticos.

Palacio del Parlamento, 2 de marzo de 2020
Ignacio Martín Blanco, diputado GP Cs
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la Setmana de les Dones als mitjans de la 
Corporació
322-00178/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 60394 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 03.03.2020

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la Setmana de les Dones als mitjans de la CCMA.

Palau del Parlament, 3 de març de 2020
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre les oportunitats per als mitjans de comunicació 
públics de la transposició de la directiva audiovisual de la Unió 
Europea
322-00179/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 60395 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 03.03.2020

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre les oportunitats que suposa per als mitjans públics catalans la transposi-

ció de la directiva audiovisual de la UE a la legislació catalana.

Palau del Parlament, 3 de març de 2020
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el pla de renovació de la plantilla de la Corporació
322-00180/12

ANUNCI: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 60400 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 03.03.2020

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el pla de renovació de la plantilla de la CCMA.

Palau del Parlament, 3 de març de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el pluralisme a les emissores de la Corporació
322-00181/12

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 60402 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 03.03.2020

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el pluralisme a Catalunya Ràdio i la resta d’emissores de la Corporació 

de Mitjans Audiovisuals.

Palau del Parlament, 3 de març de 2020
David Pérez Ibáñez, portaveu a la CCMA GP PSC-Units
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el pluralisme als canals de la Corporació
322-00182/12

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 60403 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 03.03.2020

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el pluralisme a TV3 i la resta de canals de la Corporació de Mitjans Au-

diovisuals.

Palau del Parlament, 3 de març de 2020
David Pérez Ibáñez, portaveu a la CCMA GP PSC-Units

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre els sistemes i protocols de filtratge dels missatges 
de les xarxes socials que se sobreimpressionen a la pantalla
322-00183/12

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 60404 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 03.03.2020

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre els sistemes i protocols de filtratge dels missatges que mitjançant les xar-

xes socials es sobreimpressionen a la pantalla de la televisió.

Palau del Parlament, 3 de març de 2020
David Pérez Ibáñez, portaveu a la CCMA GP PSC-Units
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre l’aprovació i posada en marxa dels plans d’igualtat 
a la Corporació
322-00184/12

ANUNCI: NATÀLIA SÀNCHEZ DIPP, DEL SP CUP-CC

Reg. 60407 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 03.03.2020

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre l’aprovació i la implementació dels plans d’igualtat a la CCMA.

Palau del Parlament, 3 de març de 2020
Natàlia Sànchez Dipp, diputada SP CUP-CC

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre si considera que l’alcalde de Madrid és feixista
323-00230/12

ANUNCI: DANIEL SERRANO CORONADO, DEL SP PPC

Reg. 60352 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 03.03.2020

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Considera que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, es fascista?

Palau del Parlament, 2 de març de 2020
Daniel Serrano Coronado, diputat SP PPC
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre les mesures per a garantir la pluralitat d’opinions 
als espais de tertúlia i programes d’actualitat política
323-00231/12

ANUNCI: RAQUEL SANS GUERRA, DEL GP ERC

Reg. 60355 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 03.03.2020

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures prenen per garantir la pluralitat d’opinions als espais de tertú-

lia i programes d’actualitat política?

Palau del Parlament, 2 de març de 2020
Raquel Sans Guerra, diputada GP ERC

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el format de ficció de la sèrie La fossa
323-00232/12

ANUNCI: RAQUEL SANS GUERRA, DEL GP ERC

Reg. 60356 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 03.03.2020

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Amb la nova sèrie La Fossa reprenen un format de ficció que feia temps que no 

es duia a terme, quina anàlisi en fa i quina previsió de futur tenen?

Palau del Parlament, 2 de març de 2020
Raquel Sans Guerra, diputada GP ERC
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Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre els premis rebuts per espais 
que defensen el feminisme
323-00233/12

ANUNCI: RAQUEL SANS GUERRA, DEL GP ERC

Reg. 60357 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 03.03.2020

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració fa dels premis rebuts sobre espais que defensen el feminisme 

i com tenen previst seguir treballant aquest compromís?

Palau del Parlament, 2 de març de 2020
Raquel Sans Guerra, diputada GP ERC

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre l’evolució i el creixement de 
Catalunya Ràdio i de Televisió de Catalunya a les xarxes
323-00234/12

ANUNCI: RAQUEL SANS GUERRA, DEL GP ERC

Reg. 60358 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 03.03.2020

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Com valoren l’evolució i creixement a les xarxes tant de Catalunya Ràdio com 

de Televisió de Catalunya?

Palau del Parlament, 2 de març de 2020
Raquel Sans Guerra, diputada GP ERC
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el tractament informatiu de la taula de negociació 
entre membres del Govern d’Espanya i polítics independentistes
323-00235/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 60389 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 03.03.2020

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el tractament informatiu de la reunió de membres del Govern d’Espanya 

amb alguns polítics de partits independentistes del 26 de febrer de 2020 a la auto-
anomenada i autoinventada mesa de negociació (rectius: de concessió). 

Palau del Parlament, 2 de març de 2020
Ignacio Martín Blanco, diputat GP Cs

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el compliment del principi de pluralitat política i 
ideològica al programa Preguntes freqüents
323-00236/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 60390 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 03.03.2020

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre els criteris emprats per TV3 per (no) garantir el compliment del principi 

de pluralitat política i ideològica al programa FAQS de la cadena.

Palau del Parlament, 2 de març de 2020
Ignacio Martín Blanco, diputat GP Cs
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre 
oralment en comissió sobre la difusió d’actes públics convocats per 
associacions privades independentistes
323-00237/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 60391 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 03.03.2020

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre els criteris emprats per TV3 per difondre els actes públics de polítics 

independentistes convocats formalment per associacions privades independentistes 
como l’autoanomenat Consell per la República.

Palau del Parlament, 2 de març de 2020
Ignacio Martín Blanco, diputat GP Cs

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la reserva de la programació per a fer propaganda 
independentista
323-00238/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 60392 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 03.03.2020

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre els criteris emprats de TV3 per reservar reiteradament la seva progra-

mació per a la realització de propaganda de les opcions polítiques independentistes.

Palau del Parlament, 2 de març de 2020
Ignacio Martín Blanco, diputat GP Cs
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre les corresponsalies a l’estranger dels mitjans de la 
Corporació
323-00239/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 60396 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 03.03.2020

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Valoració de les corresponsalies a l’estranger dels mitjans de la CCMA.

Palau del Parlament, 3 de març de 2020
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el doblatge al català dels productes del catàleg de 
la plataforma Netflix
323-00240/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 60397 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 03.03.2020

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el doblatge en català dels productes del catàleg de la plataforma Netflix.

Palau del Parlament, 3 de març de 2020
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre les accions empreses per a 
contribuir a la campanya #Thoestàsperdent
323-00241/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 60398 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 03.03.2020

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines accions ha emprès Catalunya Ràdio per contribuir a la campanya 

#Thoestàsperdent de promoció de l’esport femení?

Palau del Parlament, 3 de març de 2020
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre el seguiment del judici al 
major Trapero i la cúpula del Departament d’Interior
323-00242/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 60399 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 03.03.2020

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el seguiment que està fent Catalunya Ràdio i Catalunya Informació del 

judici al major Trapero i la cúpula d’Interior.

Palau del Parlament, 3 de març de 2020
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre 
oralment en comissió sobre el tractament de la memòria històrica i 
democràtica
323-00243/12

ANUNCI: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 60401 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 03.03.2020

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el tractament de la memòria històrica i democràtica

Palau del Parlament, 3 de març de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP


	_GoBack
	_GoBack
	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 el feminisme del segle xxi i les polítiques públiques
	310-00303/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els nous objectius de dèficit
	310-00304/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les expectatives generades pel Projecte de pressupost de la Generalitat per al 2020 en matèria d’educació
	310-00305/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació sanitària
	310-00306/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’orfandat en el marc dels serveis socials
	310-00307/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’ús de l’espai públic
	310-00308/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els ajuts al lloguer
	310-00309/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el futur de l’automoció a Catalunya
	310-00310/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la negociació d’una sortida democràtica al conflicte polític i de l’amnistia
	310-00311/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la perspectiva de gènere i les bones pràctiques al Departament d’Interior
	310-00312/12
	Substanciació

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació irregular d’un membre de la Junta Electoral Provincial de Barcelona
	317-00175/12
	Substanciació

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la lluita contra la violència masclista
	317-00176/12
	Substanciació

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre l’aplicació del decret sobre l’habitatge
	317-00177/12
	Substanciació

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la taula de diàleg entre governs
	317-00178/12
	Substanciació

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre les irregularitats a la Junta Electoral Central
	317-00179/12
	Substanciació

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la taula de diàleg entre governs
	317-00180/12
	Substanciació


	1.25.15. Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’informe de la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya sobre la contribució econòmica de les famílies al sistema educatiu públic
	314-06045/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la quota que les famílies dels alumnes dels centres públics paguen de mitjana en concepte de llibres de text
	314-06046/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la quota que les famílies dels alumnes dels centres concertats paguen de mitjana en concepte de llibres de text
	314-06047/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la quota que les famílies dels alumnes dels centres de màxima complexitat paguen de mitjana en concepte de llibres de text
	314-06048/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la quota que les famílies dels alumnes dels centres públics paguen de mitjana en concepte de sortides
	314-06049/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la quota que les famílies dels alumnes dels centres concertats paguen de mitjana en concepte de sortides
	314-06050/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la quota que les famílies dels alumnes dels centres de màxima complexitat paguen de mitjana en concepte de sortides
	314-06051/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la quota que les famílies dels alumnes dels centres públics paguen de mitjana en concepte d’activitats extraescolars
	314-06052/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la quota que les famílies dels alumnes dels centres concertats paguen de mitjana en concepte d’activitats extraescolars
	314-06053/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la quota que les famílies dels alumnes dels centres de màxima complexitat paguen de mitjana en concepte d’activitats extraescolars
	314-06054/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la quota que les famílies dels alumnes dels centres públics paguen de mitjana en concepte de despeses a les associacions de mares i pares
	314-06055/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la quota que les famílies dels alumnes dels centres concertats paguen de mitjana en concepte de despeses a les associacions de mares i pares
	314-06056/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la quota que les famílies dels alumnes dels centres de màxima complexitat paguen de mitjana en concepte de despeses a les associacions de mares i pares
	314-06057/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contribució econòmica de les famílies al sistema educatiu
	314-06058/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment de la contribució econòmica de les famílies al sistema educatiu amb relació a la davallada de la inversió pública
	314-06059/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les diferents aportacions econòmiques de les famílies al sistema educatiu
	314-06060/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida pressupostària que destina al funcionament de les associacions de mares i pares dels centres educatius
	314-06061/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida pressupostària que destina al material didàctic i informàtic dels centres educatius
	314-06062/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida pressupostària que destina a les sortides que fan els centres educatius
	314-06063/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida pressupostària que destina a les activitats extraescolars dels centres educatius
	314-06064/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’impulsar algun pla per a garantir la gratuïtat del sistema educatiu públic
	314-06065/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de sol·licitants que han obtingut plaça en primera opció en centres educatius de la Segarra el curs 2019-2020
	314-06069/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de sol·licitants que han obtingut plaça en primera opció en centres educatius de la Noguera el curs 2019-2020
	314-06070/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de sol·licitants que han obtingut plaça en primera opció en centres educatius del Segrià el curs 2019-2020
	314-06071/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de sol·licitants que han obtingut plaça en primera opció en centres educatius del Pla d’Urgell el curs 2019-2020
	314-06072/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de sol·licitants que han obtingut plaça en primera opció en centres educatius de les Garrigues el curs 2019-2020
	314-06073/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de sol·licitants que han obtingut plaça en primera opció en centres de formació d’adults de la Noguera el curs 2019-2020
	314-06074/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de sol·licitants que han obtingut plaça en primera opció en centres de formació d’adults del Segrià el curs 2019-2020
	314-06075/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de sol·licitants que han obtingut plaça en primera opció en centres de formació d’adults del Pla d’Urgell el curs 2019-2020
	314-06076/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de sol·licitants que han obtingut plaça en primera opció en centres de formació d’adults de les Garrigues el curs 2019-2020
	314-06077/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de sol·licitants que han obtingut plaça en primera opció en centres de formació d’adults de la Segarra el curs 2019-2020
	314-06078/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris i la despesa del transport escolar a la Noguera el curs 2018-2019
	314-06079/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris i la despesa del transport escolar al Segrià el curs 2018-2019
	314-06080/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris i la despesa del transport escolar al Pla d’Urgell el curs 2018-2019
	314-06081/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris i la despesa del transport escolar a les Garrigues el curs 2018-2019
	314-06082/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris i la despesa del transport escolar a la Segarra el curs 2018-2019
	314-06083/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris i la despesa de menjador escolar a la Noguera el curs 2018-2019
	314-06084/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris i la despesa de menjador escolar al Segrià el curs 2018-2019
	314-06085/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris i la despesa de menjador escolar al Pla d’Urgell el curs 2018-2019
	314-06086/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris i la despesa de menjador escolar a les Garrigues el curs 2018-2019
	314-06087/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris i la despesa de menjador escolar a la Segarra el curs 2018-2019
	314-06088/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’execució de les partides pressupostàries destinades al Pacte nacional per a la indústria
	314-06227/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos que reben els centres formadors on fan pràctiques els estudiants de magisteri
	314-06228/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes dels centres formadors on fan pràctiques els estudiants de magisteri
	314-06229/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos que reben els tutors dels centres escolars on fan pràctiques els estudiants de magisteri
	314-06230/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres que s’han adherit al programa de pràctiques d’estudiants de magisteri
	314-06231/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’estudiants de magisteri que fan pràctiques en centres escolars dins el programa de pràctiques d’estudiants de magisteri
	314-06232/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost que destina al programa de centres de pràctiques d’estudiants de magisteri
	314-06233/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el president de la Generalitat no va assistir al lliurament dels Premis Ferrer Salat
	314-06276/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’inici de les obres de la nova escola de Pinyana, a Lleida
	314-06288/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost i el calendari previstos per a la construcció de la nova escola de Pinyana, a Lleida
	314-06289/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de l’impost de construccions i obres de la nova escola de Pinyana, a Lleida
	314-06290/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de fer efectiu l’impost de construccions i obres a l’Ajuntament de Lleida
	314-06291/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de fer algun conveni per al finançament de les obres de construcció de la nova escola de Pinyana, a Lleida
	314-06292/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de pagament de les despeses de construcció i posada en funcionament de la nova escola de Pinyana, a Lleida
	314-06293/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el resultat de l’aplicació del pla de xoc per a reduir les llistes de valoració de discapacitat i dependència
	314-06488/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a evitar fugues com la que es va produir al maig del 2019 en una empresa de la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
	314-06495/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme per a garantir una càrrega laboral adequada per a les cambreres de pisos
	314-06612/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a esmenar les deficiències sobre de la Inspecció de Treball amb relació a les treballadores domèstiques
	314-06617/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius dels canvis en la Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
	314-06704/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis estructurals previstos en el Servei Públic d’Ocupació a Catalunya
	314-06705/12
	Resposta del Govern



	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 el feminisme del segle xxi i les polítiques públiques
	310-00303/12
	Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els nous objectius de dèficit
	310-00304/12
	Anunci: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les expectatives generades pel Projecte de pressupost de la Generalitat per al 2020 en matèria d’educació
	310-00305/12
	Anunci: Carles Riera Albert, del SP CUP-CC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació sanitària
	310-00306/12
	Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’orfandat en el marc dels serveis socials
	310-00307/12
	Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’ús de l’espai públic
	310-00308/12
	Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els ajuts al lloguer
	310-00309/12
	Anunci: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el futur de l’automoció a Catalunya
	310-00310/12
	Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la negociació d’una sortida democràtica al conflicte polític i de l’amnistia
	310-00311/12
	Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la perspectiva de gènere i les bones pràctiques al Departament d’Interior
	310-00312/12
	Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	317-00175/12
	Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	317-00176/12
	Anunci: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	317-00177/12
	Anunci: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	317-00178/12
	Anunci: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
	317-00179/12
	Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
	317-00180/12
	Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC


	3.25.10. Preguntes orals en comissió
	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu del cessament de la subdirectora general de Programes en Protecció Civil i del subdirector general de Coordinació i Gestió d’Emergències
	311-01510/12
	Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs


	3.25.15. Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el servei d’emergències 112 va trigar una hora i mitja a respondre a l’alcalde de Constantí (Tarragonès) amb relació a la pudor detectada el 20 de febrer de 2020
	314-06855/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no es va avisar per un canal oficial l’Ajuntament de Constantí (Tarragonès) del confinament de l’institut per la pudor detectada el 20 de febrer de 2020
	314-06856/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no es va pensar en les escoles i el mercat municipal de Constantí (Tarragonès) amb relació a la pudor detectada el 20 de febrer de 2020
	314-06857/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no es van engegar les sirenes a Constantí (Tarragonès) per a avisar de la necessitat de confinament el 20 de febrer de 2020
	314-06858/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els límits permesos dels compostos químics que es van detectar a Constantí (Tarragonès) el 20 de febrer de 2020
	314-06859/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si evitar d’estar a l’exterior significa el mateix que estar confinat a casa
	314-06860/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el moment en què l’empresa responsable de les fuites de compostos químics a Constantí (Tarragonès) el 20 de febrer de 2020 va comunicar l’incident
	314-06861/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les comprovacions fetes arran de les fuites de compostos químics a Constantí (Tarragonès) el 20 de febrer de 2020
	314-06862/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les trucades de Protecció Civil a les empreses abans que l’empresa responsable comuniqués les fuites de compostos químics a Constantí (Tarragonès) el 20 de febrer de 2020
	314-06863/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals l’aplicació «Aire.cat» recomanava fer esport a l’aire lliure mentre Protecció Civil recomanava el confinament a l’Institut de Constantí (Tarragonès) el 20 de febrer de 2020
	314-06864/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si una comissió del Cos de Mossos d’Esquadra forma la policia xilena
	314-06865/12
	Formulació: Carles Riera Albert, juntament amb un altre diputat del SP CUP-CC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si Industrias Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe) ha sol·licitat la renovació de la llicència ambiental
	314-06866/12
	Formulació: Natàlia Sànchez Dipp, del SP CUP-CC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions de la inspecció educativa amb relació a la presència d’una estelada a l’Escola Ocata, del Masnou (Maresme)
	314-06867/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions de la inspecció educativa amb relació a l’exhibició d’un llaç groc en el web de l’Escola Mare de Déu de l’Horta, de Barcelona
	314-06868/12
	Formulació: David Bertran Román, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de màquines escurabutxaques
	314-06869/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de màquines escurabutxaques instal·lades en bars i restaurants
	314-06870/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de les llicències actives i les baixes de màquines escurabutxaques
	314-06871/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import recaptat de les màquines escurabutxaques de bars i restaurants durant el període 2017-2019
	314-06872/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import recaptat amb la loteria de la Grossa durant el període 2017-2019
	314-06873/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats que han rebut els beneficis de la loteria de la Grossa durant el període 2017-2019
	314-06874/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les comissions que Novomatic rep pels jocs d’atzar que gestiona
	314-06875/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import rebut per Novomatic pels jocs d’atzar que gestiona en el període 2017-2019
	314-06876/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses amb contractes o adjudicacions públics amb relació a la loteria o els jocs d’atzar de la Generalitat
	314-06877/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’actes d’inspecció aixecades a cases d’apostes, sales de joc i bingos del 2017 al 2019
	314-06878/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infraccions detectades per l’accés de menors a cases d’apostes, sales de joc i bingos del 2017 al 2019
	314-06879/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i el tipus d’infraccions relacionades amb majors d’edat en cases d’apostes, sales de joc i bingos del 2017 al 2019
	314-06880/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals es va exigir la contractació d’una assegurança per a oliveres per a cobrar la indemnització pels danys de l’incendi a la Ribera d’Ebre, les Garrigues i el Segrià
	314-06881/12
	Formulació: Òscar Ordeig i Molist, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds d’ajuts pels danys de l’incendi a la Ribera d’Ebre, les Garrigues i el Segrià
	314-06882/12
	Formulació: Òscar Ordeig i Molist, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds d’ajuts acceptades i rebutjades pels danys de l’incendi a la Ribera d’Ebre, les Garrigues i el Segrià
	314-06883/12
	Formulació: Òscar Ordeig i Molist, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds d’ajuts pagades pels danys de l’incendi a la Ribera d’Ebre, les Garrigues i el Segrià
	314-06884/12
	Formulació: Òscar Ordeig i Molist, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de reunir-se amb els agricultors i propietaris afectats pel retorn dels ajuts concedits pels danys de l’incendi a la Ribera d’Ebre, les Garrigues i el Segrià
	314-06885/12
	Formulació: Òscar Ordeig i Molist, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de reunir-se amb els alcaldes de les zones afectades per l’incendi a la Ribera d’Ebre, les Garrigues i el Segrià per a coordinar una resposta a la devolució dels ajuts
	314-06886/12
	Formulació: Òscar Ordeig i Molist, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les solucions alternatives per tal que els afectats per l’incendi a la Ribera d’Ebre, les Garrigues i el Segrià no hagin de retornar els ajuts
	314-06887/12
	Formulació: Òscar Ordeig i Molist, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els casos de beneficiaris d’ajuts pels danys de l’incendi a la Ribera d’Ebre, les Garrigues i el Segrià que hi havien renunciat
	314-06888/12
	Formulació: Òscar Ordeig i Molist, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada al Barcelonès el 2019
	314-06889/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada al Vallès Occidental el 2019
	314-06890/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada al Baix Llobregat el 2019
	314-06891/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada al Maresme el 2019
	314-06892/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada al Vallès Oriental el 2019
	314-06893/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada al Tarragonès el 2019
	314-06894/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada al Segrià el 2019
	314-06895/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada al Gironès el 2019
	314-06896/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada al Baix Camp el 2019
	314-06897/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada al Bages el 2019
	314-06898/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada a la Selva el 2019
	314-06899/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada a Osona el 2019
	314-06900/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada al Garraf el 2019
	314-06901/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada a l’Alt Empordà el 2019
	314-06902/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada al Baix Empordà el 2019
	314-06903/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada a l’Anoia el 2019
	314-06904/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada a l’Alt Penedès el 2019
	314-06905/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada al Baix Penedès el 2019
	314-06906/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada al Baix Ebre el 2019
	314-06907/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada al Montsià el 2019
	314-06908/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada a la Garrotxa el 2019
	314-06909/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada a l’Alt Camp el 2019
	314-06910/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada al Berguedà el 2019
	314-06911/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada a la Noguera el 2019
	314-06912/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada al Pla d’Urgell el 2019
	314-06913/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada a l’Urgell el 2019
	314-06914/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada al Pla de l’Estany el 2019
	314-06915/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada al Ripollès el 2019
	314-06916/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada a la Segarra el 2019
	314-06917/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada a la Ribera d’Ebre el 2019
	314-06918/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada a l’Alt Urgell el 2019
	314-06919/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada a la Conca de Barberà el 2019
	314-06920/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada a les Garrigues el 2019
	314-06921/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada a la Cerdanya el 2019
	314-06922/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada al Solsonès el 2019
	314-06923/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada al Pallars Jussà el 2019
	314-06924/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada al Moianès el 2019
	314-06925/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada a la Terra Alta el 2019
	314-06926/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada a Aran el 2019
	314-06927/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada al Priorat el 2019
	314-06928/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada al Pallars Sobirà el 2019
	314-06929/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit amb fauna salvatge implicada a l’Alta Ribagorça el 2019
	314-06930/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comunicació dels talls al carrer Barcelona de Girona
	314-06931/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els informes emesos pels Mossos d’Esquadra amb relació als talls al carrer Barcelona de Girona
	314-06932/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures proposades pels Mossos d’Esquadra amb relació als talls al carrer Barcelona de Girona
	314-06933/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els informes emesos per la Policia Municipal amb relació als talls al carrer Barcelona de Girona
	314-06934/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures proposades per la Policia Municipal amb relació als talls al carrer Barcelona de Girona
	314-06935/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la Direcció General d’Administració de Seguretat ha instat a fer alguna modificació amb relació als talls al carrer Barcelona de Girona
	314-06936/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides econòmiques destinades a fer les franges perimetrals de prevenció d’incendis forestals a la província de Barcelona del 2017 ençà
	314-06937/12
	Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides econòmiques destinades a fer les franges perimetrals de prevenció d’incendis forestals a la província de Girona del 2017 ençà
	314-06938/12
	Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides econòmiques destinades a fer les franges perimetrals de prevenció d’incendis forestals a la província de Tarragona del 2017 ençà
	314-06939/12
	Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides econòmiques destinades a fer les franges perimetrals de prevenció d’incendis forestals a la província de Lleida del 2017 ençà
	314-06940/12
	Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides econòmiques destinades a les diputacions i els consells comarcals per a fer les franges perimetrals de prevenció d’incendis forestals del 2017 ençà
	314-06941/12
	Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides econòmiques destinades als ajuntaments per a fer les franges perimetrals de prevenció d’incendis forestals del 2017 ençà
	314-06942/12
	Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els informes de control de l’execució de les franges perimetrals de prevenció d’incendis forestals del 2017 ençà
	314-06943/12
	Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides econòmiques sense executar destinades a fer les franges perimetrals de prevenció d’incendis forestals del 2017 ençà
	314-06944/12
	Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les partides econòmiques sense executar destinades a fer les franges perimetrals de prevenció d’incendis forestals del 2017 ençà
	314-06945/12
	Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la supervisió de les partides econòmiques destinades a fer les franges perimetrals de prevenció d’incendis forestals
	314-06946/12
	Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures sancionadores per no haver dut a terme les actuacions necessàries per a fer les franges perimetrals de prevenció d’incendis forestals
	314-06947/12
	Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conseqüències per al Departament de Territori i Sostenibilitat de no haver destinat els mitjans necessaris per a fer les franges perimetrals de prevenció d’incendis forestals
	314-06948/12
	Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que van arribar als centres escolars d’infantil i primària el curs 2018-2019
	314-06949/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que van arribar als centres d’educació secundària el curs 2018-2019
	314-06950/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que van arribar als centres educatius dels Serveis Territorials d’Educació del Baix Llobregat el curs 2018-2019
	314-06951/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que van arribar als centres educatius dels Serveis Territorials d’Educació de Barcelona Comarques el curs 2018-2019
	314-06952/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que van arribar als centres educatius dels Serveis Territorials d’Educació de la Catalunya Central el curs 2018-2019
	314-06953/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que van arribar als centres educatius dels Serveis Territorials d’Educació de Girona el curs 2018-2019
	314-06954/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que van arribar als centres educatius dels Serveis Territorials d’Educació de Lleida el curs 2018-2019
	314-06955/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que van arribar als centres educatius dels Serveis Territorials d’Educació del Maresme - Vallès Oriental el curs 2018-2019
	314-06956/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que van arribar als centres educatius dels Serveis Territorials d’Educació de Tarragona el curs 2018-2019
	314-06957/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que van arribar als centres educatius dels Serveis Territorials d’Educació de les Terres de l’Ebre el curs 2018-2019
	314-06958/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que van arribar als centres educatius dels Serveis Territorials d’Educació del Vallès Occidental el curs 2018-2019
	314-06959/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que van arribar als centres educatius dels Serveis Territorials d’Educació del Consorci d’Educació de Barcelona el curs 2018-2019
	314-06960/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de fer un centre d’urgències d’atenció primària a Martorell (Baix Llobregat)
	314-06961/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els plans per als serveis d’urgències d’atenció primària de la zona nord del Baix Llobregat
	314-06962/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius dels canvis en la direcció del CAP Esparreguera
	314-06963/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació donada als ajuntaments afectats pels canvis en la direcció del CAP Esparreguera
	314-06964/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el greuge contra la vertebració de les terres de Lleida, l’Alt Pirineu i Aran provocat per les mancances en infraestructures
	314-06965/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió per a facilitar la mobilitat amb ferrocarril en l’àrea d’influència de Lleida
	314-06966/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’activació d’eines de constrenyiment contra les empreses responsables de la manca de vertebració ferroviària de les terres de Lleida, l’Alt Pirineu i Aran
	314-06967/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP


	3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	3.27.10. Preguntes orals en comissió
	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les accions dutes a terme davant la denúncia de la fiscalia contra Toni Soler i part de l’equip del program
	322-00174/12
	Anunci: Raquel Sans Guerra, del GP ERC

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la reobertura de la delegació a la Catalunya Nord
	322-00175/12
	Anunci: Raquel Sans Guerra, del GP ERC

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els resultats dels serveis d’avaluació de programes de TV3 que presta l’empresa GFK
	322-00176/12
	Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els indicis de participació de la Corporació en delictes de corrupció i de finançament il·legal de partits 
	322-00177/12
	Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la Setmana de les Dones als mitjans de la Corporació
	322-00178/12
	Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les oportunitats per als mitjans de comunicació públics de la transposició de la directiva audiovisual de l
	322-00179/12
	Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el pla de renovació de la plantilla de la Corporació
	322-00180/12
	Anunci: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el pluralisme a les emissores de la Corporació
	322-00181/12
	Anunci: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el pluralisme als canals de la Corporació
	322-00182/12
	Anunci: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els sistemes i protocols de filtratge dels missatges de les xarxes socials que se sobreimpressionen a la pa
	322-00183/12
	Anunci: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’aprovació i posada en marxa dels plans d’igualtat a la Corporació
	322-00184/12
	Anunci: Natàlia Sànchez Dipp, del SP CUP-CC

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre si considera que l’alcalde de Madrid és feixista
	323-00230/12
	Anunci: Daniel Serrano Coronado, del SP PPC

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a garantir la pluralitat d’opinions als espais de tertúlia i programes d’actualitat política
	323-00231/12
	Anunci: Raquel Sans Guerra, del GP ERC

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el format de ficció de la sèrie La fossa
	323-00232/12
	Anunci: Raquel Sans Guerra, del GP ERC

	Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre els premis rebuts per espais que defensen el feminisme
	323-00233/12
	Anunci: Raquel Sans Guerra, del GP ERC

	Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre l’evolució i el creixement de Catalunya Ràdio i de Televisió de Catalunya a les xarxes
	323-00234/12
	Anunci: Raquel Sans Guerra, del GP ERC

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el tractament informatiu de la taula de negociació entre membres del Govern d’Espanya i polítics independentistes
	323-00235/12
	Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el compliment del principi de pluralitat política i ideològica al programa Preguntes freqüents
	323-00236/12
	Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la difusió d’actes públics convocats per associacions privades independentistes
	323-00237/12
	Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la reserva de la programació per a fer propaganda independentista
	323-00238/12
	Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre les corresponsalies a l’estranger dels mitjans de la Corporació
	323-00239/12
	Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el doblatge al català dels productes del catàleg de la plataforma Netflix
	323-00240/12
	Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat

	Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre les accions empreses per a contribuir a la campanya #Thoestàsperdent
	323-00241/12
	Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat

	Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre el seguiment del judici al major Trapero i la cúpula del Departament d’Interior
	323-00242/12
	Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el tractament de la memòria històrica i democràtica
	323-00243/12
	Anunci: Marta Ribas Frías, del GP CatECP




