
TAUL A DE CONT INGUT

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 la tramitació del Projecte 
de llei de contractes de serveis a les persones
310-00190/12
Substanciació 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques del clima
310-00191/12
Substanciació 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la negociació amb l’Insti-
tut Català del Sòl per a la compra dels terrenys on s’ha d’emplaçar el recinte dels 
casinos de Hard Rock
310-00192/12
Substanciació 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el balanç de la revetlla 
de Sant Joan
310-00193/12
Substanciació 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’evolució de les dades 
del transport públic
310-00194/12
Substanciació 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el proveïment de serveis 
públics de qualitat
310-00195/12
Substanciació 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els protocols de desallot-
jament d’habitatges ocupats
310-00196/12
Substanciació 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el respecte de la diversi-
tat a les aules
310-00197/12
Substanciació 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Cos de Mossos d’Es-
quadra
310-00198/12
Substanciació 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques de consum
310-00199/12
Substanciació 22

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la seva 
opinió amb relació a la campanya de l’Assemblea Nacional Catalana sobre consum 
estratègic
317-00110/12
Substanciació 22
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la no 
admissió a tràmit de la iniciativa legislativa popular de la Proposició de llei d’apro-
vació de la declaració d’independència i sobre la necessitat i el seu compromís 
d’actuar dins de la legalitat
317-00111/12
Substanciació 23

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre el ga-
rantiment de la no assumpció amb diner públic del risc d’operacions urbanístiques 
especulatives
317-00112/12
Substanciació 23

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els 
projectes socials que es podrien dur a terme amb el diner públic per a la compra 
d’uns terrenys de CaixaBank
317-00113/12
Substanciació 23

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació de l’economia catalana
317-00114/12
Substanciació 23

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre les 
mesures per a afrontar l’emergència climàtica
317-00115/12
Substanciació 23

1.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la manca de previsió 
en la provisió de places de docents en l’educació secundària obligatòria i l’exempció 
de l’obtenció del màster obligatori de formació del professorat de secundària en la 
convocatòria per a cobrir les places d’interins per al curs 2018-2019
311-00381/12
Substanciació 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la manca de coordi-
nació amb les universitats per a oferir un nombre de places del màster obligatori 
de formació del professorat de secundària suficient per a garantir la formació dels 
professors per al curs 2018-2019
311-00382/12
Substanciació 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el valor del màster 
obligatori de formació del professorat de secundària després que en la convocatò-
ria per a cobrir les places d’interins per al curs 2018-2019 se n’eximeixi l’obtenció
311-00383/12
Substanciació 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el garantiment de la 
formació necessària del professorat per a impartir una educació de qualitat en l’edu-
cació secundària obligatòria el curs 2018-2019
311-00384/12
Substanciació 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’exempció de l’obtenció 
del màster obligatori de formació del professorat de secundària en la convocatòria 
per a cobrir les places d’interins per al curs 2018-2019 i el fet que hi hagi professors 
sense la formació necessària per a afrontar el problema del fracàs escolar que es 
concentra en aquesta etapa educativa
311-00385/12
Substanciació 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes 
per a pal·liar el greuge comparatiu entre els docents que han cursat obligatòriament 
el màster de formació del professorat de secundària i els que no ho han hagut de 
fer per a la convocatòria per a cobrir les places d’interins per al curs 2018-2019
311-00386/12
Substanciació 25
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les retribucions dels 
membres del Consell Escolar de Catalunya
311-00517/12
Substanciació 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la normativa legal en 
què s’empara l’habilitació de professors del cos de mestres de primària per a exercir 
la docència en l’educació secundària obligatòria
311-00540/12
Substanciació 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la normativa legal en 
què s’empara la Resolució del director general de Professorat i Personal de Centres 
Públics, del 7 de maig de 2018, per a l’habilitació de funcionaris de carrera del cos 
de mestres per a impartir les especialitats de llengua catalana i literatura, llengua 
castellana i literatura i matemàtiques a primer i segon d’ESO
311-00541/12
Substanciació 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el fet que la manca de 
professors d’educació secundària obligatòria acreditats se supleixi amb mestres de 
primària que no ho estan
311-00542/12
Substanciació 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals 
obliga les direccions dels instituts a reservar places per a reconvertir-les perquè hi 
accedeixin mestres de primària
311-00543/12
Substanciació 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els efectes en la qualitat 
de l’ensenyament i en la igualtat d’accés a la funció pública del fet d’habilitar mes-
tres de primària perquè exerceixin la docència en l’educació secundària obligatòria 
i sobre la discriminació que suposa per als professors de secundària
311-00544/12
Substanciació 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’ús de les instal·lacions 
d’una escola per a commemorar el referèndum de l’1 d’octubre de 2017
311-00645/12
Substanciació 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si el fet de celebrar 
actes de commemoració del referèndum de l’1 d’octubre de 2017 a l’Escola Verd, 
de Girona, és un bon exemple per als alumnes
311-00646/12
Substanciació 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si els actes de com-
memoració del referèndum de l’1 d’octubre de 2017 a l’Escola Verd, de Girona, són 
pertinents per a mantenir la neutralitat
311-00647/12
Substanciació 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre una marxa de torxes a 
Mont-roig del Camp que acaba a l’institut
311-00648/12
Substanciació 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’ús de les instal·lacions 
d’un institut per part de partits polítics per a fer actes de commemoració del refe-
rèndum de l’1 d’octubre de 2017
311-00649/12
Substanciació 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si el fet de celebrar 
actes de commemoració del referèndum de l’1 d’octubre de 2017 a l’Institut de Lliçà 
d’Amunt és un bon exemple per als alumnes
311-00650/12
Substanciació 27
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si els actes de com-
memoració del referèndum de l’1 d’octubre de 2017 a l’Institut de Lliçà d’Amunt són 
pertinents per a mantenir la neutralitat
311-00651/12
Substanciació 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si el lema «1-O, ni oblit 
ni perdó» és un missatge pertinent per a un acte fet en un institut
311-00652/12
Substanciació 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la rua que es va fer 
l’1 d’octubre de 2018 davant de l’Escola Alfons I, de Puigcerdà, coincidint amb la 
sortida dels alumnes
311-00653/12
Substanciació 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si la rua que es va fer 
l’1 d’octubre de 2018 davant de l’Escola Alfons I, de Puigcerdà, contribueix a man-
tenir la neutralitat de l’escola
311-00654/12
Substanciació 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les llengües estrange-
res que s’ensenyen en els centres d’educació primària
311-00668/12
Substanciació 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les llengües estrange-
res que s’ensenyen en els centres d’educació secundària
311-00669/12
Substanciació 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de mestres 
d’educació primària que ensenyen una llengua estrangera altra que l’anglès, el fran-
cès, l’alemany i l’italià
311-00670/12
Substanciació 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de profes-
sors d’educació secundària que ensenyen una llengua estrangera altra que l’anglès, 
el francès, l’alemany i l’italià
311-00671/12
Substanciació 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres d’educació 
primària que ofereixen com a activitat extraescolar l’aprenentatge d’una llengua es-
trangera altra que l’anglès, el francès, l’alemany i l’italià
311-00672/12
Substanciació 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres d’educació 
secundària que ofereixen com a activitat extraescolar l’aprenentatge d’una llengua 
estrangera altra que l’anglès, el francès, l’alemany i l’italià
311-00673/12
Substanciació 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions fetes 
arran de la difusió d’un manifest sobre l’actuació policial de l’1 d’octubre en centres 
educatius del Maresme i el Vallès Oriental
311-00757/12
Substanciació 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions fetes 
arran de la nota de premsa difosa per algunes associacions i agrupacions educati-
ves sobre l’1 d’octubre i el dret a decidir
311-00758/12
Substanciació 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions fetes ar-
ran de la difusió d’un manifest de la Fundació Vedruna Catalunya Educació i l’AMPA 
Vedruna Tona sobre l’1 d’octubre i el dret a decidir
311-00759/12
Substanciació 30
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions fetes 
arran de la difusió d’un manifest de l’Agrupació Escolar Catalana sobre l’1 d’octubre 
i la llibertat dels presos polítics
311-00760/12
Substanciació 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions efectu-
ades arran de la difusió d’un manifest de la Fundació Vedruna Catalunya Educació 
sobre l’actuació policial de l’1 d’octubre
311-00761/12
Substanciació 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions fetes 
arran dels manifestos en què les direccions d’escoles i instituts comunicaven llur 
indignació per l’actuació de les forces i els cossos de seguretat de l’Estat de l’1 
d’octubre de 2017
311-00766/12
Substanciació 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’ocupació de les es-
coles durant el cap de setmana de l’1 d’octubre de 2017
311-00767/12
Substanciació 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les concentracions de 
condemna de les càrregues policials de l’1 d’octubre de 2017 fetes l’endemà en 
centres educatius
311-00768/12
Substanciació 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’ordre de la secretària 
general del Departament d’Educació als directors dels centres d’educació infantil, 
primària i secundària perquè trametessin llurs projectes lingüístics
311-00821/12
Substanciació 31

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que s’han 
mort amb la sol·licitud de la valoració per la dependència feta i abans de rebre la 
prestació assignada en el programa individual d’atenció
314-03650/12
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el programa «Educació financera 
a les escoles de Catalunya»
314-04371/12
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finiment del conveni 
signat amb entitats financeres per a fer educació financera als centres educatius
314-04372/12
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la renovació del conveni signat amb 
entitats financeres per a fer educació financera als centres educatius
314-04373/12
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement que té de l’estat de 
les cuines de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron, de Barcelona
314-04434/12
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’efectivitat del pla de xoc per a 
reduir les llistes d’espera a la regió sanitària de Girona
314-04443/12
Resposta del Govern 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps d’espera per a intervencions 
quirúrgiques coronàries i oncològiques a l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
314-04444/12
Resposta del Govern 37
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la qualitat de l’atenció assistencial 
de salut a la demarcació de Girona
314-04445/12
Resposta del Govern 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no incrementa 
la capacitat de les sales d’operacions de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
314-04446/12
Resposta del Govern 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla per a reduir el temps d’es-
pera d’algunes intervencions quirúrgiques
314-04447/12
Resposta del Govern 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el decret llei per a millorar les llis-
tes d’espera en el sistema sanitari
314-04448/12
Resposta del Govern 38

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

2.25. Preguntes al Govern

2.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres educatius 
dels Serveis Territorials del Baix Llobregat el projecte lingüístic dels quals inclou 
assignatures no lingüístiques impartides en espanyol el curs 2016-2017
311-00296/12
Retirada 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres educatius 
dels Serveis Territorials del Baix Llobregat el projecte lingüístic dels quals inclou 
assignatures no lingüístiques impartides en anglès el curs 2016-2017
311-00297/12
Retirada 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres educatius 
dels Serveis Territorials de la Catalunya Central el projecte lingüístic dels quals inclou 
assignatures no lingüístiques impartides en espanyol el curs 2016-2017
311-00298/12
Retirada 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres educatius 
dels Serveis Territorials de la Catalunya Central el projecte lingüístic dels quals inclou 
assignatures no lingüístiques impartides en anglès el curs 2016-2017
311-00299/12
Retirada 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres educatius 
dels Serveis Territorials de Lleida el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures 
no lingüístiques impartides en espanyol el curs 2016-2017
311-00300/12
Retirada 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres educatius 
dels Serveis Territorials de Lleida el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures 
no lingüístiques impartides en anglès el curs 2016-2017
311-00301/12
Retirada 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres educatius 
dels Serveis Territorials de Tarragona el projecte lingüístic dels quals inclou assig-
natures no lingüístiques impartides en espanyol el curs 2016-2017
311-00302/12
Retirada 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres educatius 
dels Serveis Territorials de Tarragona el projecte lingüístic dels quals inclou assig-
natures no lingüístiques impartides en anglès el curs 2016-2017
311-00303/12
Retirada 40
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres educatius 
dels Serveis Territorials del Vallès Occidental el projecte lingüístic dels quals inclou 
assignatures no lingüístiques impartides en espanyol el curs 2016-2017
311-00304/12
Retirada 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres educatius 
dels Serveis Territorials del Vallès Occidental el projecte lingüístic dels quals inclou 
assignatures no lingüístiques impartides en anglès el curs 2016-2017
311-00305/12
Retirada 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres educatius 
dels Serveis Territorials de Barcelona Comarques el projecte lingüístic dels quals 
inclou assignatures no lingüístiques impartides en espanyol el curs 2016-2017
311-00306/12
Retirada 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres educatius 
dels Serveis Territorials de Barcelona Comarques el projecte lingüístic dels quals 
inclou assignatures no lingüístiques impartides en anglès el curs 2016-2017
311-00307/12
Retirada 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres educatius 
dels Serveis Territorials de Girona el projecte lingüístic dels quals inclou assignatu-
res no lingüístiques impartides en espanyol el curs 2016-2017
311-00308/12
Retirada 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres educatius 
dels Serveis Territorials de Girona el projecte lingüístic dels quals inclou assignatu-
res no lingüístiques impartides en anglès el curs 2016-2017
311-00309/12
Retirada 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres educatius 
dels Serveis Territorials del Maresme - Vallès Oriental el projecte lingüístic dels 
quals inclou assignatures no lingüístiques impartides en espanyol el curs 2016-2017
311-00310/12
Retirada 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres educatius 
dels Serveis Territorials del Maresme - Vallès Oriental el projecte lingüístic dels quals 
inclou assignatures no lingüístiques impartides en anglès el curs 2016-2017
311-00311/12
Retirada 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres educatius 
dels Serveis Territorials de les Terres de l’Ebre el projecte lingüístic dels quals inclou 
assignatures no lingüístiques impartides en espanyol el curs 2016-2017
311-00312/12
Retirada 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres educatius 
dels Serveis Territorials de les Terres de l’Ebre el projecte lingüístic dels quals inclou 
assignatures no lingüístiques impartides en anglès el curs 2016-2017
311-00313/12
Retirada 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres educatius 
dels Serveis Territorials del Consorci d’Educació de Barcelona el projecte lingüís-
tic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides en espanyol el curs 
2016-2017
311-00314/12
Retirada 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres educatius 
dels Serveis Territorials del Consorci d’Educació de Barcelona el projecte lingüístic 
dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides en anglès el curs 2016-2017
311-00315/12
Retirada 43
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’ampliació del pati de 
l’Escola Badalona Port, de Badalona (Barcelonès)
311-00353/12
Retirada 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la dotació pressupos-
tària per al projecte d’ampliació del pati de l’Escola Badalona Port, de Badalona 
(Barcelonès)
311-00354/12
Retirada 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les reunions amb l’AM-
PA i la direcció de l’Escola Badalona Port, de Badalona (Barcelonès), per a informar 
sobre el projecte d’ampliació del pati
311-00355/12
Retirada 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de cons-
truir un institut al districte de Badalona (Barcelonès) on hi ha l’Escola Badalona Port
311-00356/12
Retirada 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades 
per a garantir que les famílies de Sabadell (Vallès Occidental) puguin escollir l’escola 
pública el curs 2018-2019
311-00452/12
Retirada 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’oferta de places de 
P3 a Sabadell prevista per al curs 2018-2019
311-00453/12
Retirada 45

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades 
perquè els fills de famílies amb pocs recursos puguin accedir als projectes educatius 
innovadors de les escoles públiques de Sabadell (Vallès Occidental) el curs 2018-2019
311-00454/12
Retirada 45

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades 
per a defensar els mestres de l’Escola Sant Julià, de Sabadell (Vallès Occidental), i 
respectar-ne llurs trajectòries, tasca i dedicació
311-00455/12
Retirada 45

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’increment del nom-
bre de centres d’ensenyament emplaçats en mòduls prefabricats entre els cursos 
2016-2017 i 2018-2019
311-00609/12
Retirada 45

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el retard de l’entrada 
en funcionament de diversos centres educatius en l’inici del curs 2018-2019
311-00610/12
Retirada 45

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’afirmació del conseller 
d’Ensenyament que el retard de l’entrada en funcionament d’alguns centres educa-
tius ha estat per les pluges de les últimes setmanes
311-00611/12
Retirada 46

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el caràcter de la visita 
del president de la Generalitat i del conseller d’Ensenyament a l’Institut El Palau, de 
Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat)
311-00655/12
Retirada 46

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu de la visita 
del president de la Generalitat i del conseller d’Ensenyament a l’Institut El Palau, de 
Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat)
311-00656/12
Retirada 46
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els criteris del president 
de la Generalitat i del conseller d’Ensenyament per a fer visites als centres educatius
311-00657/12
Retirada 46

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si existeix cap infor-
me dels inspectors del Departament d’Ensenyament sobre la normativa referent als 
projectes lingüístics de centre o als projectes educatius de centre
311-00658/12
Retirada 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la investigació de les 
causes de l’ensulsiada d’una cornisa a l’Escola La Floresta, de Tarragona
311-00659/12
Retirada 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes 
arran de l’ensulsiada d’una cornisa a l’Escola La Floresta, de Tarragona
311-00660/12
Retirada 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les inspeccions tèc-
niques requerides per a avaluar les deficiències de les escoles de la província de 
Tarragona
311-00661/12
Retirada 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si s’ha elaborat un pla 
integral de manteniment de l’Escola La Floresta, de Tarragona, per a evitar incidents
311-00662/12
Retirada 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si s’ha destinat cap par-
tida pressupostària a reparar les deficiències de l’Escola La Floresta, de Tarragona
311-00663/12
Retirada 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures de segu-
retat adoptades per a protegir els menors, les famílies i el personal de l’Escola La 
Floresta, de Tarragona
311-00664/12
Retirada 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de convo-
catòries de concursos públics entre 2015 i 2017 per a la realització d’obres en cen-
tres escolars
311-00697/12
Retirada 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les licitacions d’obres 
en centres escolars
311-00698/12
Retirada 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’import total de les li-
citacions obertes entre 2015 i 2017 per a la realització d’obres en centres escolars
311-00699/12
Retirada 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les licitacions, les ad-
judicacions i la realització d’obres en centres escolars
311-00700/12
Retirada 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les licitacions desertes 
per a fer obres en centres escolars i els motius pels quals no han estat adjudicades
311-00701/12
Retirada 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el seguiment que pot 
tenir la convocatòria de vaga del Sindicat d’Estudiants i del Sindicat d’Estudiants 
dels Països Catalans del 12 de febrer de 2019
311-00938/12
Retirada 49
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si les Normes d’orga-
nització i funcionament de centre de l’Institut de Lliçà d’Amunt (Vallès Oriental) es-
tableixen cap protocol per als actes de protesta
311-00978/12
Retirada 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de mòduls 
prefabricats a les escoles del curs 2008-2009 ençà
311-00979/12
Retirada 50

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost de la compra i 
instal·lació de mòduls prefabricats a les escoles del curs 2008-2009 ençà
311-00980/12
Retirada 50

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost del manteniment 
dels mòduls prefabricats a les escoles del curs 2008-2009 ençà
311-00981/12
Retirada 50

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost de les repara-
cions dels mòduls prefabricats a les escoles del curs 2008-2009 ençà
311-00982/12
Retirada 50

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data del muntatge 
dels mòduls prefabricats de les escoles
311-00983/12
Retirada 50

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la vida útil dels mòduls 
prefabricats per a les escoles
311-00984/12
Retirada 51

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el règim de tinença dels 
mòduls prefabricats de les escoles del curs 2008-2009 ençà
311-00985/12
Retirada 51

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si algun ajuntament 
ha assumit cap cost amb relació als mòduls prefabricats per a les escoles del curs 
2008-2009 ençà
311-00986/12
Retirada 51

3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la tramitació del Projecte 
de llei de contractes de serveis a les persones
310-00190/12
Anunci: GP PSC-Units 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques del clima
310-00191/12
Anunci: GP PSC-Units 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la negociació amb l’Insti-
tut Català del Sòl per a la compra dels terrenys on s’ha d’emplaçar el recinte dels 
casinos de Hard Rock
310-00192/12
Anunci: David Cid Colomer, del GP CatECP 53

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el balanç de la revetlla 
de Sant Joan
310-00193/12
Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat 53
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’evolució de les dades 
del transport públic
310-00194/12
Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat 53

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el proveïment de serveis 
públics de qualitat
310-00195/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els protocols de desallot-
jament d’habitatges ocupats
310-00196/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el respecte de la diversi-
tat a les aules
310-00197/12
Anunci: Lorena Roldán Suárez, del GP Cs 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Cos de Mossos d’Es-
quadra
310-00198/12
Anunci: Lorena Roldán Suárez, del GP Cs 55

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques de consum
310-00199/12
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
317-00110/12
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 56

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00111/12
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units 56

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política i social
317-00112/12
Anunci: Carles Riera Albert, del SP CUP-CC 56

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00113/12
Anunci: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 57

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els 
darrers esdeveniments polítics
317-00114/12
Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat 57

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els 
darrers esdeveniments polítics
317-00115/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 58

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges del conseller 
de Treball, Afers Socials i Famílies i dels seus acompanyants a Madrid durant el 
mes de març de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant el 
Tribunal Suprem pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04909/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges del conseller 
de Treball, Afers Socials i Famílies i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes 
d’abril de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal 
Suprem pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04910/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 59
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges del conseller 
de Treball, Afers Socials i Famílies i dels seus acompanyants a Madrid durant el 
mes de maig de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant el 
Tribunal Suprem pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04911/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges del conseller de 
Treball, Afers Socials i Famílies i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes de 
juny de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal 
Suprem pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04912/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges del president 
de la Generalitat i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes de març de 2019 
amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel 
referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04913/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges del president 
de la Generalitat i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes d’abril de 2019 
amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel 
referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04914/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges del president 
de la Generalitat i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes de maig de 2019 
amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel 
referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04915/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges del president 
de la Generalitat i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes de juny de 2019 
amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel 
referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04916/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges de la conselle-
ra d’Empresa i Coneixement i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes de 
març de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal 
Suprem pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04917/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges de la consellera 
d’Empresa i Coneixement i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes d’abril 
de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal Su-
prem pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04918/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges de la conselle-
ra d’Empresa i Coneixement i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes de 
maig de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal 
Suprem pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04919/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges de la conselle-
ra d’Empresa i Coneixement i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes de 
juny de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal 
Suprem pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04920/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 64
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges de la consellera 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i dels seus acompanyants a Madrid 
durant el mes de març de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial 
davant el Tribunal Suprem pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04921/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges de la consellera 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i dels seus acompanyants a Madrid 
durant el mes d’abril de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial 
davant el Tribunal Suprem pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04922/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges de la consellera 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i dels seus acompanyants a Madrid 
durant el mes de maig de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial 
davant el Tribunal Suprem pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04923/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges de la consellera 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i dels seus acompanyants a Madrid 
durant el mes de juny de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial 
davant el Tribunal Suprem pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04924/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges de la conse-
llera de Cultura i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes d’abril de 2019 
amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel 
referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04925/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges de la conse-
llera de Cultura i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes de maig de 2019 
amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel 
referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04926/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges de la conse-
llera de Cultura i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes de juny de 2019 
amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel 
referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04927/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges de les conse-
lleres de Cultura i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes de març de 2019 
amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel 
referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04928/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges de la conse-
llera de Justícia i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes de març de 2019 
amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel 
referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04929/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges de la conse-
llera de Justícia i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes d’abril de 2019 
amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel 
referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04930/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 69
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges de la conse-
llera de Justícia i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes de maig de 2019 
amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel 
referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04931/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges de la conse-
llera de Justícia i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes de juny de 2019 
amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel 
referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04932/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges de la conse-
llera de Salut i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes de març de 2019 
amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel 
referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04933/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges de la conselle-
ra de Salut i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes d’abril de 2019 amb 
motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel refe-
rèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04934/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges de la conse-
llera de Salut i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes de maig de 2019 
amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel 
referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04935/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges de la conse-
llera de Salut i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes de juny de 2019 
amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel 
referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04936/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges del conseller 
d’Educació i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes de març de 2019 amb 
motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel refe-
rèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04937/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges del conseller 
d’Educació i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes d’abril de 2019 amb 
motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel refe-
rèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04938/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges del conseller 
d’Educació i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes de maig de 2019 amb 
motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel refe-
rèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04939/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges del conseller 
d’Educació i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes de juny de 2019 amb 
motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel refe-
rèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04940/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 74
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges del conseller 
d’Interior i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes de març de 2019 amb 
motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel refe-
rèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04941/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges del conseller 
d’Interior i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes d’abril de 2019 amb 
motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel refe-
rèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04942/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges del conseller 
d’Interior i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes de juny de 2019 amb 
motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel refe-
rèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04943/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges del conseller 
d’Interior i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes de maig de 2019 amb 
motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel refe-
rèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04944/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges del conseller 
de Polítiques Digitals i Administració Pública i dels seus acompanyants a Madrid 
durant el mes de maig de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial 
davant el Tribunal Suprem pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04945/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges del conseller 
de Polítiques Digitals i Administració Pública i dels seus acompanyants a Madrid 
durant el mes de juny de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial 
davant el Tribunal Suprem pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04946/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges del conseller 
de Polítiques Digitals i Administració Pública i dels seus acompanyants a Madrid 
durant el mes de març de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial 
davant el Tribunal Suprem pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04947/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges del conseller de 
Polítiques Digitals i Administració Pública i dels seus acompanyants a Madrid durant 
el mes d’abril de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant el 
Tribunal Suprem pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04948/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges del conseller 
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència i dels seus acompanyants 
a Madrid durant el mes de juny de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment 
judicial davant el Tribunal Suprem pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04949/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges del conseller 
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència i dels seus acompanyants 
a Madrid durant el mes d’abril de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment 
judicial davant el Tribunal Suprem pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04950/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 79
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges del conseller 
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència i dels seus acompanyants 
a Madrid durant el mes de maig de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment 
judicial davant el Tribunal Suprem pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04951/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges del conseller 
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència i dels seus acompanyants 
a Madrid durant el mes de març de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment 
judicial davant el Tribunal Suprem pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04952/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges de la conse-
llera de la Presidència i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes d’abril de 
2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal Suprem 
pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04953/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges de la conselle-
ra de la Presidència i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes de maig de 
2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal Suprem 
pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04954/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges de la conse-
llera de la Presidència i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes de juny de 
2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal Suprem 
pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04955/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges de les conselle-
res de la Presidència i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes de març de 
2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal Suprem 
pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04956/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges del vicepresi-
dent del Govern i conseller d’Economia i Hisenda i dels seus acompanyants a Madrid 
durant el mes de maig de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial 
davant el Tribunal Suprem pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04957/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges del vicepresi-
dent del Govern i conseller d’Economia i Hisenda i dels seus acompanyants a Madrid 
durant el mes de juny de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial 
davant el Tribunal Suprem pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04958/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges del vicepresi-
dent del Govern i conseller d’Economia i Hisenda i dels seus acompanyants a Ma-
drid durant el mes d’abril de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial 
davant el Tribunal Suprem pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04959/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges del vicepresi-
dent del Govern i conseller d’Economia i Hisenda i dels seus acompanyants a Madrid 
durant el mes de març de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial 
davant el Tribunal Suprem pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04960/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 84
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges del conseller de 
Territori i Sostenibilitat i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes de març de 
2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal Suprem 
pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04961/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges del conseller de 
Territori i Sostenibilitat i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes de juny de 
2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal Suprem 
pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04962/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges del conseller de 
Territori i Sostenibilitat i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes d’abril de 
2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal Suprem 
pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04963/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges del conseller de 
Territori i Sostenibilitat i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes de maig de 
2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal Suprem 
pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04964/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per a la destitució del 
gerent de l’Hospital de la Vall d’Hebron
314-04965/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels resultats de l’Hos-
pital de la Vall d’Hebron
314-04966/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reestructuració que ha motivat 
els canvis en la direcció de l’Hospital de la Vall d’Hebron
314-04967/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procés de selecció de la gerèn-
cia de l’Hospital de la Vall d’Hebron
314-04968/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions de reestructuracions 
d’hospitals públics que incloguin la destitució d’algun alt càrrec
314-04969/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions d’execució de l’obra 
del projecte de millora ambiental en un tram del llit del riu Ondara, a Tàrrega (Urgell)
314-04970/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’emissió d’algun informe sobre 
l’actuació d’execució de l’obra del projecte de millora ambiental en un tram del llit 
del riu Ondara, a Tàrrega (Urgell)
314-04971/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’obrir una investigació 
sobre les actuacions d’execució de l’obra del projecte de millora ambiental en un 
tram del llit del riu Ondara, a Tàrrega (Urgell)
314-04972/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals tres pisos 
d’un edifici de Manresa (Bages) s’han cedit a la Fundació Convent de Santa Clara
314-04973/12
Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP 91
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les alternatives d’habitatge ofertes 
a les famílies ocupants d’un bloc de la Sareb a Manresa (Bages) abans de dictar 
les ordres de desnonament
314-04974/12
Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’anunci de pèrdua d’una línia de 
P3 a l’Escola Mediterrània de les Roquetes, a Sant Pere de Ribes (Garraf)
314-04975/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte d’institut escola per a 
l’Escola Mediterrània de les Roquetes, a Sant Pere de Ribes (Garraf)
314-04976/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de línies de P3 a les 
escoles de Sant Pere de Ribes (Garraf) per al curs 2019-2020
314-04977/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes escolaritzats 
en centres d’educació primària de les Roquetes, a Sant Pere de Ribes (Garraf), que 
inicien l’etapa secundària fora del municipi
314-04978/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els problemes de l’Escola Àngela 
Bransuela, de Mataró (Maresme), en la seva transició a institut escola
314-04979/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de posar a l’Escola Àn-
gela Bransuela, de Mataró (Maresme), els mateixos recursos de professors i profes-
sionals que als altres instituts escola
314-04980/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de declarar l’Escola Àn-
gela Bransuela, de Mataró (Maresme), centre de màxima complexitat
314-04981/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de l’Escola Àngela 
Bransuela, de Mataró (Maresme), després de signar el pacte contra la segregació 
escolar
314-04982/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a donar resposta 
a la demanda de la comunitat educativa de l’Escola Àngela Bransuela, de Mataró 
(Maresme)
314-04983/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la lluita contra la segregació esco-
lar i l’aposta per l’escola inclusiva
314-04984/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què es van adjudicar 
les obres de condicionament de la carretera C-51 al nucli de Vilardida, en el tram 
de Vila-rodona (Alt Camp)
314-04985/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’empresa a què es van adjudicar 
les obres de condicionament de la carretera C-51 al nucli de Vilardida, en el tram 
de Vila-rodona (Alt Camp)
314-04986/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 98
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’inici de les obres de condiciona-
ment de la carretera C-51 al nucli de Vilardida, en el tram de Vila-rodona (Alt Camp)
314-04987/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’acabament de les 
obres de condicionament de la carretera C-51 al nucli de Vilardida, en el tram de 
Vila-rodona (Alt Camp)
314-04988/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha acabat la intervenció ar-
queològica al jaciment de Vilardida, en el tram entre Vila-rodona i Montferri de la 
carretera C-51
314-04989/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conclusions de la intervenció 
arqueològica al jaciment de Vilardida, en el tram entre Vila-rodona i Montferri de la 
carretera C-51
314-04990/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inclusió del coneixement del ca-
talà com a requisit en el Pacte de mobilitat voluntària de l’Institut Català de la Salut
314-04991/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de llits hospitalaris que 
preveu tancar a l’estiu
314-04992/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’acord amb l’Institut Català del Sòl 
per a la compra dels terrenys on s’ha d’emplaçar el recinte dels casinos de Hard Rock
314-04993/12
Formulació: Natàlia Sànchez Dipp, del SP CUP-CC 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a garantir 
la neutralitat ideològica i la protecció dels menors als centres educatius
314-04994/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les investigacions relatives al cas 
d’una nena presumptament agredida per la seva mestra en una escola de Terrassa 
(Vallès Occidental)
314-04995/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals dels 
equips d’atenció a la infància i l’adolescència
314-04996/12
Formulació: Mercè Escofet Sala, del GP Cs 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors atesos pels 
equips d’atenció a la infància i l’adolescència del 2015 ençà
314-04997/12
Formulació: Mercè Escofet Sala, del GP Cs 104
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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 la 
tramitació del Projecte de llei de contractes de serveis a les 
persones
310-00190/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 34, tinguda el 26.06.2019, DSPC-P 57.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
polítiques del clima
310-00191/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 34, tinguda el 26.06.2019, DSPC-P 57.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la 
negociació amb l’Institut Català del Sòl per a la compra dels terrenys 
on s’ha d’emplaçar el recinte dels casinos de Hard Rock
310-00192/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 34, tinguda el 26.06.2019, DSPC-P 57.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el balanç de 
la revetlla de Sant Joan
310-00193/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 34, tinguda el 26.06.2019, DSPC-P 57.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’evolució 
de les dades del transport públic
310-00194/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 34, tinguda el 26.06.2019, DSPC-P 57.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el 
proveïment de serveis públics de qualitat
310-00195/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 34, tinguda el 26.06.2019, DSPC-P 57.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els 
protocols de desallotjament d’habitatges ocupats
310-00196/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 34, tinguda el 26.06.2019, DSPC-P 57.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el respecte 
de la diversitat a les aules
310-00197/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 34, tinguda el 26.06.2019, DSPC-P 57.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Cos de 
Mossos d’Esquadra
310-00198/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 34, tinguda el 26.06.2019, DSPC-P 57.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
polítiques de consum
310-00199/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 34, tinguda el 26.06.2019, DSPC-P 57.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la seva opinió amb relació a la campanya de l’Assemblea 
Nacional Catalana sobre consum estratègic
317-00110/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 34, tinguda el 26.06.2019, DSPC-P 57.
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la no admissió a tràmit de la iniciativa legislativa popular 
de la Proposició de llei d’aprovació de la declaració d’independència 
i sobre la necessitat i el seu compromís d’actuar dins de la legalitat
317-00111/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 34, tinguda el 26.06.2019, DSPC-P 57.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre el garantiment de la no assumpció amb diner públic del 
risc d’operacions urbanístiques especulatives
317-00112/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 34, tinguda el 26.06.2019, DSPC-P 57.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre els projectes socials que es podrien dur a terme amb el 
diner públic per a la compra d’uns terrenys de CaixaBank
317-00113/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 34, tinguda el 26.06.2019, DSPC-P 57.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació de l’economia catalana
317-00114/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 34, tinguda el 26.06.2019, DSPC-P 57.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre les mesures per a afrontar l’emergència climàtica
317-00115/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 34, tinguda el 26.06.2019, DSPC-P 57.
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1.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
manca de previsió en la provisió de places de docents en l’educació 
secundària obligatòria i l’exempció de l’obtenció del màster obligatori 
de formació del professorat de secundària en la convocatòria per a 
cobrir les places d’interins per al curs 2018-2019
311-00381/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17 de la Comissió d’Educació, tinguda el 25.06.2019, DSPC-C 288.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
manca de coordinació amb les universitats per a oferir un nombre 
de places del màster obligatori de formació del professorat de 
secundària suficient per a garantir la formació dels professors per al 
curs 2018-2019
311-00382/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17 de la Comissió d’Educació, tinguda el 25.06.2019, DSPC-C 288.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el valor 
del màster obligatori de formació del professorat de secundària 
després que en la convocatòria per a cobrir les places d’interins per 
al curs 2018-2019 se n’eximeixi l’obtenció
311-00383/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17 de la Comissió d’Educació, tinguda el 25.06.2019, DSPC-C 288.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
garantiment de la formació necessària del professorat per a impartir 
una educació de qualitat en l’educació secundària obligatòria el curs 
2018-2019
311-00384/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17 de la Comissió d’Educació, tinguda el 25.06.2019, DSPC-C 288.



BOPC 371
28 de juny de 2019

1.25.10. Preguntes orals en comissió 25 

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’exempció de l’obtenció del màster obligatori de formació del 
professorat de secundària en la convocatòria per a cobrir les places 
d’interins per al curs 2018-2019 i el fet que hi hagi professors sense 
la formació necessària per a afrontar el problema del fracàs escolar 
que es concentra en aquesta etapa educativa
311-00385/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17 de la Comissió d’Educació, tinguda el 25.06.2019, DSPC-C 288.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures previstes per a pal·liar el greuge comparatiu entre els 
docents que han cursat obligatòriament el màster de formació del 
professorat de secundària i els que no ho han hagut de fer per a la 
convocatòria per a cobrir les places d’interins per al curs 2018-2019
311-00386/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17 de la Comissió d’Educació, tinguda el 25.06.2019, DSPC-C 288.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
retribucions dels membres del Consell Escolar de Catalunya
311-00517/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17 de la Comissió d’Educació, tinguda el 25.06.2019, DSPC-C 288.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
normativa legal en què s’empara l’habilitació de professors del 
cos de mestres de primària per a exercir la docència en l’educació 
secundària obligatòria
311-00540/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17 de la Comissió d’Educació, tinguda el 25.06.2019, DSPC-C 288.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
normativa legal en què s’empara la Resolució del director general 
de Professorat i Personal de Centres Públics, del 7 de maig de 2018, 
per a l’habilitació de funcionaris de carrera del cos de mestres per 
a impartir les especialitats de llengua catalana i literatura, llengua 
castellana i literatura i matemàtiques a primer i segon d’ESO
311-00541/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17 de la Comissió d’Educació, tinguda el 25.06.2019, DSPC-C 288.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
fet que la manca de professors d’educació secundària obligatòria 
acreditats se supleixi amb mestres de primària que no ho estan
311-00542/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17 de la Comissió d’Educació, tinguda el 25.06.2019, DSPC-C 288.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
motius pels quals obliga les direccions dels instituts a reservar 
places per a reconvertir-les perquè hi accedeixin mestres de primària
311-00543/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17 de la Comissió d’Educació, tinguda el 25.06.2019, DSPC-C 288.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
efectes en la qualitat de l’ensenyament i en la igualtat d’accés a 
la funció pública del fet d’habilitar mestres de primària perquè 
exerceixin la docència en l’educació secundària obligatòria i sobre la 
discriminació que suposa per als professors de secundària
311-00544/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17 de la Comissió d’Educació, tinguda el 25.06.2019, DSPC-C 288.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’ús de 
les instal·lacions d’una escola per a commemorar el referèndum de 
l’1 d’octubre de 2017
311-00645/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17 de la Comissió d’Educació, tinguda el 25.06.2019, DSPC-C 288.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si el fet 
de celebrar actes de commemoració del referèndum de l’1 d’octubre 
de 2017 a l’Escola Verd, de Girona, és un bon exemple per als 
alumnes
311-00646/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17 de la Comissió d’Educació, tinguda el 25.06.2019, DSPC-C 288.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si els 
actes de commemoració del referèndum de l’1 d’octubre de 2017 a 
l’Escola Verd, de Girona, són pertinents per a mantenir la neutralitat
311-00647/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17 de la Comissió d’Educació, tinguda el 25.06.2019, DSPC-C 288.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre una 
marxa de torxes a Mont-roig del Camp que acaba a l’institut
311-00648/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17 de la Comissió d’Educació, tinguda el 25.06.2019, DSPC-C 288.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’ús de 
les instal·lacions d’un institut per part de partits polítics per a fer 
actes de commemoració del referèndum de l’1 d’octubre de 2017
311-00649/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17 de la Comissió d’Educació, tinguda el 25.06.2019, DSPC-C 288.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si el fet 
de celebrar actes de commemoració del referèndum de l’1 d’octubre 
de 2017 a l’Institut de Lliçà d’Amunt és un bon exemple per als 
alumnes
311-00650/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17 de la Comissió d’Educació, tinguda el 25.06.2019, DSPC-C 288.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si els 
actes de commemoració del referèndum de l’1 d’octubre de 2017 a 
l’Institut de Lliçà d’Amunt són pertinents per a mantenir la neutralitat
311-00651/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17 de la Comissió d’Educació, tinguda el 25.06.2019, DSPC-C 288.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si el 
lema «1-O, ni oblit ni perdó» és un missatge pertinent per a un acte 
fet en un institut
311-00652/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17 de la Comissió d’Educació, tinguda el 25.06.2019, DSPC-C 288.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la rua 
que es va fer l’1 d’octubre de 2018 davant de l’Escola Alfons I, de 
Puigcerdà, coincidint amb la sortida dels alumnes
311-00653/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17 de la Comissió d’Educació, tinguda el 25.06.2019, DSPC-C 288.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si la 
rua que es va fer l’1 d’octubre de 2018 davant de l’Escola Alfons I, de 
Puigcerdà, contribueix a mantenir la neutralitat de l’escola
311-00654/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17 de la Comissió d’Educació, tinguda el 25.06.2019, DSPC-C 288.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
llengües estrangeres que s’ensenyen en els centres d’educació 
primària
311-00668/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17 de la Comissió d’Educació, tinguda el 25.06.2019, DSPC-C 288.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
llengües estrangeres que s’ensenyen en els centres d’educació 
secundària
311-00669/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17 de la Comissió d’Educació, tinguda el 25.06.2019, DSPC-C 288.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de mestres d’educació primària que ensenyen una llengua 
estrangera altra que l’anglès, el francès, l’alemany i l’italià
311-00670/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17 de la Comissió d’Educació, tinguda el 25.06.2019, DSPC-C 288.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de professors d’educació secundària que ensenyen una 
llengua estrangera altra que l’anglès, el francès, l’alemany i l’italià
311-00671/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17 de la Comissió d’Educació, tinguda el 25.06.2019, DSPC-C 288.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
els centres d’educació primària que ofereixen com a activitat 
extraescolar l’aprenentatge d’una llengua estrangera altra que 
l’anglès, el francès, l’alemany i l’italià
311-00672/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17 de la Comissió d’Educació, tinguda el 25.06.2019, DSPC-C 288.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
centres d’educació secundària que ofereixen com a activitat 
extraescolar l’aprenentatge d’una llengua estrangera altra que 
l’anglès, el francès, l’alemany i l’italià
311-00673/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17 de la Comissió d’Educació, tinguda el 25.06.2019, DSPC-C 288.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
actuacions fetes arran de la difusió d’un manifest sobre l’actuació 
policial de l’1 d’octubre en centres educatius del Maresme i el Vallès 
Oriental
311-00757/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17 de la Comissió d’Educació, tinguda el 25.06.2019, DSPC-C 288.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
actuacions fetes arran de la nota de premsa difosa per algunes 
associacions i agrupacions educatives sobre l’1 d’octubre i el dret a 
decidir
311-00758/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17 de la Comissió d’Educació, tinguda el 25.06.2019, DSPC-C 288.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
actuacions fetes arran de la difusió d’un manifest de la Fundació 
Vedruna Catalunya Educació i l’AMPA Vedruna Tona sobre l’1 
d’octubre i el dret a decidir
311-00759/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17 de la Comissió d’Educació, tinguda el 25.06.2019, DSPC-C 288.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
actuacions fetes arran de la difusió d’un manifest de l’Agrupació 
Escolar Catalana sobre l’1 d’octubre i la llibertat dels presos polítics
311-00760/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17 de la Comissió d’Educació, tinguda el 25.06.2019, DSPC-C 288.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
actuacions efectuades arran de la difusió d’un manifest de la 
Fundació Vedruna Catalunya Educació sobre l’actuació policial de l’1 
d’octubre
311-00761/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17 de la Comissió d’Educació, tinguda el 25.06.2019, DSPC-C 288.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
actuacions fetes arran dels manifestos en què les direccions 
d’escoles i instituts comunicaven llur indignació per l’actuació de les 
forces i els cossos de seguretat de l’Estat de l’1 d’octubre de 2017
311-00766/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17 de la Comissió d’Educació, tinguda el 25.06.2019, DSPC-C 288.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’ocupació de les escoles durant el cap de setmana de l’1 d’octubre 
de 2017
311-00767/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17 de la Comissió d’Educació, tinguda el 25.06.2019, DSPC-C 288.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
concentracions de condemna de les càrregues policials de l’1 
d’octubre de 2017 fetes l’endemà en centres educatius
311-00768/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17 de la Comissió d’Educació, tinguda el 25.06.2019, DSPC-C 288.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’ordre 
de la secretària general del Departament d’Educació als directors 
dels centres d’educació infantil, primària i secundària perquè 
trametessin llurs projectes lingüístics
311-00821/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17 de la Comissió d’Educació, tinguda el 25.06.2019, DSPC-C 288.
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1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones que s’han mort amb la sol·licitud de la valoració per la 
dependència feta i abans de rebre la prestació assignada en el 
programa individual d’atenció
314-03650/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 40825 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

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 314-03650/12.

Dades Catalunya:
Des de l’entrada en vigor de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de 

l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència, hi ha ha-
gut a Catalunya 686.320 sol·licituds de valoracions inicials de grau de dependència i 
502.500 procediments inicials de PIA oberts. De les 102.719 persones que han mort 
abans de tenir resolució de PIA a Catalunya, 40.693 defuncions (5,93% sobre el total 
de sol·licituds de valoracions inicials de grau) s’han produït en el procés de la valo-
ració de la dependència i 62.026 defuncions (12,34% sobre el total de procediments 
inicials de PIA) en el procés de l’elaboració del PIA.

  Catalunya

Sol·licitud de valoracions inicials de grau 686.320

PIA procediments inicials oberts 502.500

Defuncions - Valoració dependència

Termini - Catalunya Defuncions Mitjana d’edat

Dins termini 28.549 82,09

Fora termini (>3 mesos) 12.144 81,75

Total 40.693 81,99

Defuncions - PIA

Termini - Catalunya Defuncions Mitjana d’edat

Dins termini 38.016 82,78

Fora termini (>3 mesos) 24.010 82,29

Total 62.026 82,59

Dades Barcelona:
Des de l’entrada en vigor de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de 

l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència, hi ha ha-
gut a Barcelona 157.587 sol·licituds de valoracions inicials de grau de dependència i 
109.543 procediments inicials de PIA oberts. De les 28.563 persones que han mort 
abans de tenir resolució de PIA a la ciutat de Barcelona, 11.294 defuncions (7,17% 
sobre el total de sol·licituds de valoracions inicials de grau) s’han produït en el pro-
cés de la valoració de la dependència i 17.269 defuncions (15,76% sobre el total de 
procediments inicials de PIA) en el procés de l’elaboració del PIA.
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  BCN - Ciutat

Sol·licitud de valoracions inicials de Grau 157.587

PIA procediments inicials oberts 109.543

Defuncions - Valoració dependència

Termini - BCN ciutat Defuncions Mitjana d’edat

Dins termini 6.749 83,11

Fora termini (>3 mesos) 4.545 82,90

Total 11.294 83,03

Defuncions - PIA

Termini - BCN ciutat Defuncions Mitjana d’edat

Dins termini 9.194 84,13

Fora termini (>3 mesos) 8.075 83,03

Total 17.269 83,62

En relació al percentatge:
– Catalunya: 102.719.
– Barcelona ciutat: 28.563 (27,8% del total).

Barcelona, 1 d’abril de 2019
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el programa 
«Educació financera a les escoles de Catalunya»
314-04371/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 40826 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

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

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-04371/12, 314-
04372/12 i 314-04373/12 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 Generalitat de Catalunya no ha signat cap conveni amb entitats financeres 
per impartir educació financera en els centres educatius del Servei d’Educació de 
Catalunya.

Des del Departament d’Educació està previst fer una avaluació externa del pro-
grama d’Educació Financera a les Escoles de Catalunya (EFEC) a partir del curs 
2019-2020.

Els coneixements sobre economia són importants en el marc d’un model educa-
tiu competencial i des del Departament d’Educació es vol impulsar també la forma-
ció en economia social i cooperativa.

Des de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperati-
ves, i l’Autoempresa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i la di-
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recció General de Currículum i Personalització del Departament d’Educació s’està 
treballant en un Projecte d’Economia Social i Solidària i Finances Ètiques adreçat 
a l’alumnat escolaritzat en els ensenyaments de secundària.

Des del Departament d’Educació està prevists iniciar aquest projecte al setembre 
de 2019, oferint formació en economia financera vinculada a l’economia social i so-
lidària i a les finances ètiques a l’alumnat de quart d’ESO d’alguns instituts públics.

També s’organitzaran activitat formatives adreçades al personal docent durant 
la primera quinzena de juliol d’enguany, perquè el professorat corresponent disposi 
dels coneixements necessaris per impartir aquests continguts.

Barcelona, 12 de juny de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finiment 
del conveni signat amb entitats financeres per a fer educació 
financera als centres educatius
314-04372/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 40826 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04371/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la renovació del 
conveni signat amb entitats financeres per a fer educació financera 
als centres educatius
314-04373/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 40826 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04371/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement 
que té de l’estat de les cuines de l’Hospital Universitari de la Vall 
d’Hebron, de Barcelona
314-04434/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41065 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-04434/12 us in-
formo del següent:

Com cada any, la cuina central de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron va pas-
sar dues inspeccions per part de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) 
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el 2018. La primera va tenir lloc el dia 9 de juliol (núm. d’Acta 104691/104692) i la 
segona i més recent, el 13 de desembre de 2018 (Acta núm. 108549).

L’Hospital Vall d’Hebron disposa d’una única cuina central de producció situada 
a l’edifici General i que treballa amb la tradicional línia calenta que consisteix en 
distribuir i garantir la conservació dels aliments sempre per sobre de la temperatura 
de 65ºC. El volum d’àpats servits el passat 2018 van ser 328.126 esmorzars, 336.701 
dinars, 327887 berenars i el mateix nombre de sopars.

El servei a planta es realitza amb diferents tecnologies segons l’equipament i ne-
cessitats de cadascun dels centres del recinte hospitalari; per una banda en safates 
isotèrmiques tipus distaterm individuals per cada pacient a l’Hospital General i a 
través de carros retermalitzadors de temperatura tant a l’Hospital Materno Infantil 
amb tecnologia incorporada i endoll a planta, com a l’Hospital de Traumatologia 
amb carros neutres i estacions de regeneració a la cuina d’acabats.

Tanmateix, tot el personal de la Unitat de Cuines, independentment de la seva ca-
tegoria professional, té a la seva disposició oferta formativa amb cursos relacionats 
entre altres en habilitats personals i sobretot en matèria de seguretat alimentària, 
bones pràctiques de manipulació, neteja i desinfecció, al·lèrgens i sistema APPCC  
(que permet tenir avaluats els perills de cadascuna de les fases de producció, iden-
tificar els punts crítics de control i establir mecanismes de supervisió per al seu 
seguiment) amb l’objectiu de permetre un reciclatge continu que garanteixi les bo-
nes pràctiques de manipulació per assegurar la seguretat alimentaria. Tots aquests 
continguts permeten al personal una formació continuada per tal d’exercir les seves 
funcions correctament i aportar-los els coneixements necessaris en matèria d’higie-
ne alimentaria.

A banda de l’APPCC la Unitat de Cuines també disposa de la documentació ne-
cessària per al compliment dels requisits de l’Acreditació EFQM de l’Hospital.

A més a més, i per tal d’assegurar que la qualitat higiènica i sanitària dels plats ela-
borats és l’adequada, es realitza una programació mensual de 8 mostres de plats que  
s’agafen directament de la cadena d’emplatat i s’envien a analitzar al Servei de Bac-
teriologia del mateix hospital. Els resultats dels dictàmens, permeten avaluar de for-
ma objectiva el compliment de les bones pràctiques de manipulació dels aliments 
que es serveixen i la seva qualitat. En aquest sentit, s’han incorporat també als con-
trols, noves analítiques de superfícies trimestrals per a la detecció de Listeria essent 
tots negatius des de la seva posta en marxa com a mètode de control d’higiene.

A nivell estructural la cuina de Vall d’Hebron és fundacional, en els últims anys 
s’han anat fent diferents adequacions importants, com es el panellat de la zona de 
cocció, millores en les condicions ambientals, renovacions d’equipaments, renova-
cions parcials de paviments, etcètera.

Les necessitats d’actuacions de manteniment i millora de la cuina són perma-
nents pel desgast que l’alt volum activitat ocasiona en l’estructura. És per això que es 
treballa constantment en accions de millora i manteniment de la cuina actual, entre 
les que es poden destacar dues noves cambres frigorífiques (intervenció ja finalit-
zada) o les que estan previstes per a les properes setmanes: Pintura general de tota 
la cuina, renovació i ampliació de proteccions inoxidables, renovació de tota la part 
de rentat i cocció, construcció del vestíbul d’independència d’ascensors i de la sala 
tècnica per l’armari elèctric, o millores en la il·luminació d’alguns espais.

Per últim, i en el marc del Pla de Transformació del Campus Vall d’Hebron, i 
sempre amb l’objectiu de millorar el servei, està previst licitar la nova cuina, la qual 
està prevista en un espai del Campus Vall d’Hebron.

Barcelona, 5 de juny de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’efectivitat del pla 
de xoc per a reduir les llistes d’espera a la regió sanitària de Girona
314-04443/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41066 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

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

talunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-04443/12 a 
314-04448/12, us informo del següent:

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

L’any 2018 es van dur a terme a la Regió Sanitària Girona 36.022 intervencions 
quirúrgiques registrades en el registre de llistes d’espera del Catsalut, un 4,55% més 
que en el 2017. Les entrades en la llista van ser 42.800 persones, un 6,12% més que 
en l’any anterior. La capacitat resolutiva augmenta doncs, i allò que té repercussions 
a la ciutadania, que és el temps d’espera, es redueix. El temps d’espera dels pacients 
intervinguts va disminuir el 2018 respecte del 2017, així, tot i haver entrat més per-
sones en llista, s’han realitzat més intervencions, situant-se el temps d’espera en els 
procediments amb termini de referència de 365 dies en 125.

L’atenció assistencial que es realitza a la demarcació de Girona correspon a es-
tàndards de qualitat assistencial i compleix amb tots els requisits que s’exigeixen 
tant en el procés d’acreditació de centres per part del Departament de Salut com en 
el contracte amb el Servei Català de la Salut. Així, d’acord amb les dades publica-
des referents al 2018 de l’estudi Plaensa de valoració de la satisfacció dels usuaris 
respecte els serveis sanitaris públics, en referència als centres hospitalaris, valora 
amb un 8,45 la satisfacció de l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta.

En referència al temps d’espera per a intervencions quirúrgiques, el Decret 
354/2002, modificat per les ordres 101 i 102 del Servei Català de la Salut, estableix 
els terminis màxims d’accés. D’acord amb aquesta normativa les operacions quirúr-
giques coronàries i oncològiques de bufeta compleixen les garanties establertes. Més 
concretament, i si s’analitza per procediments, els procediments oncològics van pre-
sentar un temps d’espera de 37 dies (quan la garantia és de 45 o 60 dies, depèn del 
procediment), 32 en les intervencions cardíaques (garantia de 90 dies).

L’àrea quirúrgica de l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta dis-
posa de 8 quiròfans per realitzar activitat programada, 2 quiròfans operatius 24 ho-
res /365 dies per activitat urgent i 1 quiròfan per cirurgia menor, una àrea de reani-
mació post quirúrgica dotada de 9 llits i una àrea de preparació i adaptació al medi 
amb capacitat per 9 pacients.

L’any 2018 l’activitat realitzada a l’Hospital Josep Trueta va ser de 11.109 inter-
vencions quirúrgiques, el que suposa un increment de 394 intervencions quirúrgi-
ques totals, un 3,67 % més respecte al 2016. De l’activitat realitzada al any 2018, 
10.229 varen ser de cirurgia major, 371 intervencions majors més que al 2016, un 
increment d’un 3,76 %; destacar en aquest grup l’activitat vinculada a la patologia 
oncològica, que va ser de 282 cirurgies oncològiques més que al 2016. Similar evo-
lució ha tingut en aquet període el temps d’ocupació de quiròfan, el qual s’ha in-
crementant en 540 hores degut a l’activitat quirúrgica realitzada en horari de tarda.

En aquests moments, un cop redactat el projecte resta pendent la licitació de les 
obres de l’ampliació del Bloc Quirúrgic i de l’Hospital de Dia Oncològic de l’Hospi-
tal Universitari de Girona Dr. Josep Trueta. El projecte preveu que el centre es doti de 
cinc sales quirúrgiques més, de totes les àrees de suport necessàries per assumir l’in-
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crement d’activitat previsible, i de 20 punts assistencials més que ara a l’Hospital de  
Dia Oncològic. L’ampliació de l’edifici es faria elevant-lo dos pisos més per sobre  
de l’actual edifici de l’Institut Català d’Oncologia (ICO), de manera que el primer 
pis acolliria l’Hospital de Dia Oncològic i el segon l’ampliació dels quiròfans, els 
quals quedarien connectats a l’Àrea Quirúrgica que hi ha actualment. Aquesta obra 
es considera molt necessària per tal de poder incrementar la capacitat de resposta 
del Bloc Quirúrgic actual, amb l’objectiu de cobrir tant les necessitats cada vegada 
més grans d’activitat quirúrgica oncològica i d’alta tecnologia, com de complir els 
temps de resposta garantits pel CatSalut per a la cirurgia no oncològica.

Amb l’objectiu de reforçar el nombre d’especialistes, des del Departament de Sa-
lut es ve treballant en l’oferta de formació sanitària especialitzada, la qual es situa 
per aquest any 2019 en 1432 places repartides en 54 especialitats, fet que suposa un 
increment de 125 places respecte l’any anterior, situant-se en un màxim històric. Tot 
això es treballa des del Fòrum de Diàleg professional, que està treballant intensa-
ment amb tots els actors del sector per oferir solucions operatives a curt i mitjà ter-
mini en polítiques de planificació i de professionals.

Respecte el pla per reduir el temps d’espera d’algunes intervencions quirúrgi-
ques, el Departament de Salut va anunciar el passat 12 d’abril que en els propers me- 
sos el Departament introduirà tres nous procediments amb un temps màxim d’espe-
ra garantit inferior o igual a 180 dies: el de reconstrucció mamària, –inclòs també el 
tatuatge de mugró–, i les reconstruccions després d’haver patit un càncer de còlon 
i de bufeta. Val a dir que a Catalunya les garanties en temps d’accés són molt més 
altes que al conjunt de l’Estat. Així es garanteix un temps d’accés inferior o igual 
a 45 dies per a intervencions vinculades a processos oncològics, quan a la resta de 
l’estat no es garanteix. Alhora que el termini de referència per a patologies greus/
preferents, sempre d’acord amb el criteri clínic, es situa en 90 dies, o que es garan-
teix l’accés a intervencions cardíaques en 90 dies quan a la resta de l’Estat el temps 
de garantia s’eleva a 180 dies.

Un proper decret de Govern inclourà els tres nous procediments en temps de 
garantia així com també els nous criteris d’equitat. Aquests nous criteris d’equitat 
tindran en compte, a més del temps i dels criteris clínics, altres aspectes relatius a la 
condició de la persona i es duran a terme de manera progressiva, per procediments, 
i en consens amb les societats científiques. El nou decret també contemplarà una 
llista única a Catalunya en intervencions molt específiques i complexes, com és el 
cas de la reassignació sexual per a les persones trans, i també un abordatge de país 
respecte raquis, obesitat mòrbida entre altres.

Barcelona, 12 de juny de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps d’espera 
per a intervencions quirúrgiques coronàries i oncològiques a 
l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
314-04444/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41066 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04443/12.

Fascicle segon
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la qualitat de 
l’atenció assistencial de salut a la demarcació de Girona
314-04445/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41066 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04443/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals no incrementa la capacitat de les sales d’operacions de 
l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
314-04446/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41066 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04443/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla per a reduir el 
temps d’espera d’algunes intervencions quirúrgiques
314-04447/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41066 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04443/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el decret llei per a 
millorar les llistes d’espera en el sistema sanitari
314-04448/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41066 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04443/12.
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.25. Preguntes al Govern

2.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
centres educatius dels Serveis Territorials del Baix Llobregat el 
projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques 
impartides en espanyol el curs 2016-2017
311-00296/12

RETIRADA

Reg. 40995 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 20.06.2019

Retirada: GP Cs.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
centres educatius dels Serveis Territorials del Baix Llobregat el 
projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques 
impartides en anglès el curs 2016-2017
311-00297/12

RETIRADA

Reg. 40995 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 20.06.2019

Retirada: GP Cs.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
centres educatius dels Serveis Territorials de la Catalunya Central 
el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques 
impartides en espanyol el curs 2016-2017
311-00298/12

RETIRADA

Reg. 40995 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 20.06.2019

Retirada: GP Cs.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
centres educatius dels Serveis Territorials de la Catalunya Central 
el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques 
impartides en anglès el curs 2016-2017
311-00299/12

RETIRADA

Reg. 40995 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 20.06.2019

Retirada: GP Cs.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
centres educatius dels Serveis Territorials de Lleida el projecte 
lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides 
en espanyol el curs 2016-2017
311-00300/12

RETIRADA

Reg. 40995 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 20.06.2019

Retirada: GP Cs.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
centres educatius dels Serveis Territorials de Lleida el projecte 
lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides 
en anglès el curs 2016-2017
311-00301/12

RETIRADA

Reg. 40995 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 20.06.2019

Retirada: GP Cs.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
centres educatius dels Serveis Territorials de Tarragona el projecte 
lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides 
en espanyol el curs 2016-2017
311-00302/12

RETIRADA

Reg. 40995 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 20.06.2019

Retirada: GP Cs.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
centres educatius dels Serveis Territorials de Tarragona el projecte 
lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides 
en anglès el curs 2016-2017
311-00303/12

RETIRADA

Reg. 40995 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 20.06.2019

Retirada: GP Cs.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
centres educatius dels Serveis Territorials del Vallès Occidental el 
projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques 
impartides en espanyol el curs 2016-2017
311-00304/12

RETIRADA

Reg. 40995 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 20.06.2019

Retirada: GP Cs.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
centres educatius dels Serveis Territorials del Vallès Occidental el 
projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques 
impartides en anglès el curs 2016-2017
311-00305/12

RETIRADA

Reg. 40995 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 20.06.2019

Retirada: GP Cs.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
centres educatius dels Serveis Territorials de Barcelona Comarques 
el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques 
impartides en espanyol el curs 2016-2017
311-00306/12

RETIRADA

Reg. 40995 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 20.06.2019

Retirada: GP Cs.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
centres educatius dels Serveis Territorials de Barcelona Comarques 
el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques 
impartides en anglès el curs 2016-2017
311-00307/12

RETIRADA

Reg. 40995 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 20.06.2019

Retirada: GP Cs.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
centres educatius dels Serveis Territorials de Girona el projecte 
lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides 
en espanyol el curs 2016-2017
311-00308/12

RETIRADA

Reg. 40995 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 20.06.2019

Retirada: GP Cs.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
centres educatius dels Serveis Territorials de Girona el projecte 
lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides 
en anglès el curs 2016-2017
311-00309/12

RETIRADA

Reg. 40995 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 20.06.2019

Retirada: GP Cs.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
centres educatius dels Serveis Territorials del Maresme - Vallès 
Oriental el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no 
lingüístiques impartides en espanyol el curs 2016-2017
311-00310/12

RETIRADA

Reg. 40995 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 20.06.2019

Retirada: GP Cs.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
centres educatius dels Serveis Territorials del Maresme - Vallès 
Oriental el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no 
lingüístiques impartides en anglès el curs 2016-2017
311-00311/12

RETIRADA

Reg. 40995 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 20.06.2019

Retirada: GP Cs.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
centres educatius dels Serveis Territorials de les Terres de l’Ebre el 
projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques 
impartides en espanyol el curs 2016-2017
311-00312/12

RETIRADA

Reg. 40995 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 20.06.2019

Retirada: GP Cs.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
centres educatius dels Serveis Territorials de les Terres de l’Ebre el 
projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques 
impartides en anglès el curs 2016-2017
311-00313/12

RETIRADA

Reg. 40995 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 20.06.2019

Retirada: GP Cs.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
centres educatius dels Serveis Territorials del Consorci d’Educació 
de Barcelona el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no 
lingüístiques impartides en espanyol el curs 2016-2017
311-00314/12

RETIRADA

Reg. 40995 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 20.06.2019

Retirada: GP Cs.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
centres educatius dels Serveis Territorials del Consorci d’Educació 
de Barcelona el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no 
lingüístiques impartides en anglès el curs 2016-2017
311-00315/12

RETIRADA

Reg. 40995 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 20.06.2019

Retirada: GP Cs.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’ampliació del pati de l’Escola Badalona Port, de Badalona 
(Barcelonès)
311-00353/12

RETIRADA

Retirada: Dimas Gragera Velaz, del GP Cs.
Sessió 17 de la Comissió d’Educació, tinguda el 25.06.2019, DSPC-C 288.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
dotació pressupostària per al projecte d’ampliació del pati de 
l’Escola Badalona Port, de Badalona (Barcelonès)
311-00354/12

RETIRADA

Retirada: Dimas Gragera Velaz, del GP Cs.
Sessió 17 de la Comissió d’Educació, tinguda el 25.06.2019, DSPC-C 288.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
reunions amb l’AMPA i la direcció de l’Escola Badalona Port, de 
Badalona (Barcelonès), per a informar sobre el projecte d’ampliació 
del pati
311-00355/12

RETIRADA

Retirada: Dimas Gragera Velaz, del GP Cs.
Sessió 17 de la Comissió d’Educació, tinguda el 25.06.2019, DSPC-C 288.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
previsió de construir un institut al districte de Badalona (Barcelonès) 
on hi ha l’Escola Badalona Port
311-00356/12

RETIRADA

Retirada: Dimas Gragera Velaz, del GP Cs.
Sessió 17 de la Comissió d’Educació, tinguda el 25.06.2019, DSPC-C 288.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures adoptades per a garantir que les famílies de Sabadell (Vallès 
Occidental) puguin escollir l’escola pública el curs 2018-2019
311-00452/12

RETIRADA

Retirada: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs.
Sessió 17 de la Comissió d’Educació, tinguda el 25.06.2019, DSPC-C 288.



BOPC 371
28 de juny de 2019

2.25.10. Preguntes orals en comissió 45 

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’oferta 
de places de P3 a Sabadell prevista per al curs 2018-2019
311-00453/12

RETIRADA

Retirada: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs.
Sessió 17 de la Comissió d’Educació, tinguda el 25.06.2019, DSPC-C 288.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures adoptades perquè els fills de famílies amb pocs recursos 
puguin accedir als projectes educatius innovadors de les escoles 
públiques de Sabadell (Vallès Occidental) el curs 2018-2019
311-00454/12

RETIRADA

Retirada: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs.
Sessió 17 de la Comissió d’Educació, tinguda el 25.06.2019, DSPC-C 288.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures adoptades per a defensar els mestres de l’Escola Sant Julià, 
de Sabadell (Vallès Occidental), i respectar-ne llurs trajectòries, 
tasca i dedicació
311-00455/12

RETIRADA

Retirada: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs.
Sessió 17 de la Comissió d’Educació, tinguda el 25.06.2019, DSPC-C 288.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’increment del nombre de centres d’ensenyament emplaçats en 
mòduls prefabricats entre els cursos 2016-2017 i 2018-2019
311-00609/12

RETIRADA

Retirada: Sonia Sierra Infante, del GP Cs.
Sessió 17 de la Comissió d’Educació, tinguda el 25.06.2019, DSPC-C 288.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el retard 
de l’entrada en funcionament de diversos centres educatius en l’inici 
del curs 2018-2019
311-00610/12

RETIRADA

Reg. 40995 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 20.06.2019

Retirada: GP Cs.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’afirmació del conseller d’Ensenyament que el retard de l’entrada en 
funcionament d’alguns centres educatius ha estat per les pluges de 
les últimes setmanes
311-00611/12

RETIRADA

Retirada: Sonia Sierra Infante, del GP Cs.
Sessió 17 de la Comissió d’Educació, tinguda el 25.06.2019, DSPC-C 288.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
caràcter de la visita del president de la Generalitat i del conseller 
d’Ensenyament a l’Institut El Palau, de Sant Andreu de la Barca (Baix 
Llobregat)
311-00655/12

RETIRADA

Retirada: Sonia Sierra Infante, del GP Cs.
Sessió 17 de la Comissió d’Educació, tinguda el 25.06.2019, DSPC-C 288.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
motiu de la visita del president de la Generalitat i del conseller 
d’Ensenyament a l’Institut El Palau, de Sant Andreu de la Barca (Baix 
Llobregat)
311-00656/12

RETIRADA

Retirada: Sonia Sierra Infante, del GP Cs.
Sessió 17 de la Comissió d’Educació, tinguda el 25.06.2019, DSPC-C 288.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
criteris del president de la Generalitat i del conseller d’Ensenyament 
per a fer visites als centres educatius
311-00657/12

RETIRADA

Retirada: Sonia Sierra Infante, del GP Cs.
Sessió 17 de la Comissió d’Educació, tinguda el 25.06.2019, DSPC-C 288.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si 
existeix cap informe dels inspectors del Departament d’Ensenyament 
sobre la normativa referent als projectes lingüístics de centre o als 
projectes educatius de centre
311-00658/12

RETIRADA

Reg. 40995 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 20.06.2019

Retirada: GP Cs.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
investigació de les causes de l’ensulsiada d’una cornisa a l’Escola La 
Floresta, de Tarragona
311-00659/12

RETIRADA

Reg. 40995 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 20.06.2019

Retirada: GP Cs.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures previstes arran de l’ensulsiada d’una cornisa a l’Escola La 
Floresta, de Tarragona
311-00660/12

RETIRADA

Reg. 40995 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 20.06.2019

Retirada: GP Cs.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
inspeccions tècniques requerides per a avaluar les deficiències de 
les escoles de la província de Tarragona
311-00661/12

RETIRADA

Reg. 40995 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 20.06.2019

Retirada: GP Cs.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si s’ha 
elaborat un pla integral de manteniment de l’Escola La Floresta, de 
Tarragona, per a evitar incidents
311-00662/12

RETIRADA

Reg. 40995 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 20.06.2019

Retirada: GP Cs.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si s’ha 
destinat cap partida pressupostària a reparar les deficiències de 
l’Escola La Floresta, de Tarragona
311-00663/12

RETIRADA

Reg. 40995 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 20.06.2019

Retirada: GP Cs.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures de seguretat adoptades per a protegir els menors, les 
famílies i el personal de l’Escola La Floresta, de Tarragona
311-00664/12

RETIRADA

Reg. 40995 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 20.06.2019

Retirada: GP Cs.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de convocatòries de concursos públics entre 2015 i 2017 per 
a la realització d’obres en centres escolars
311-00697/12

RETIRADA

Reg. 40995 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 20.06.2019

Retirada: GP Cs.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
licitacions d’obres en centres escolars
311-00698/12

RETIRADA

Reg. 40995 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 20.06.2019

Retirada: GP Cs.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’import 
total de les licitacions obertes entre 2015 i 2017 per a la realització 
d’obres en centres escolars
311-00699/12

RETIRADA

Reg. 40995 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 20.06.2019

Retirada: GP Cs.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
licitacions, les adjudicacions i la realització d’obres en centres 
escolars
311-00700/12

RETIRADA

Reg. 40995 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 20.06.2019

Retirada: GP Cs.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
licitacions desertes per a fer obres en centres escolars i els motius 
pels quals no han estat adjudicades
311-00701/12

RETIRADA

Reg. 40995 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 20.06.2019

Retirada: GP Cs.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
seguiment que pot tenir la convocatòria de vaga del Sindicat 
d’Estudiants i del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans del 12 
de febrer de 2019
311-00938/12

RETIRADA

Reg. 40995 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 20.06.2019

Retirada: GP Cs.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si les 
Normes d’organització i funcionament de centre de l’Institut de Lliçà 
d’Amunt (Vallès Oriental) estableixen cap protocol per als actes de 
protesta
311-00978/12

RETIRADA

Reg. 40995 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 20.06.2019

Retirada: GP Cs.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de mòduls prefabricats a les escoles del curs 2008-2009 
ençà
311-00979/12

RETIRADA

Reg. 40995 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 20.06.2019

Retirada: GP Cs.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost 
de la compra i instal·lació de mòduls prefabricats a les escoles del 
curs 2008-2009 ençà
311-00980/12

RETIRADA

Reg. 40995 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 20.06.2019

Retirada: GP Cs.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost 
del manteniment dels mòduls prefabricats a les escoles del curs 
2008-2009 ençà
311-00981/12

RETIRADA

Reg. 40995 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 20.06.2019

Retirada: GP Cs.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost 
de les reparacions dels mòduls prefabricats a les escoles del curs 
2008-2009 ençà
311-00982/12

RETIRADA

Reg. 40995 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 20.06.2019

Retirada: GP Cs.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data 
del muntatge dels mòduls prefabricats de les escoles
311-00983/12

RETIRADA

Reg. 40995 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 20.06.2019

Retirada: GP Cs.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la vida 
útil dels mòduls prefabricats per a les escoles
311-00984/12

RETIRADA

Reg. 40995 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 20.06.2019

Retirada: GP Cs.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el règim 
de tinença dels mòduls prefabricats de les escoles del curs 2008-
2009 ençà
311-00985/12

RETIRADA

Reg. 40995 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 20.06.2019

Retirada: GP Cs.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si algun 
ajuntament ha assumit cap cost amb relació als mòduls prefabricats 
per a les escoles del curs 2008-2009 ençà
311-00986/12

RETIRADA

Reg. 40995 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 20.06.2019

Retirada: GP Cs.
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3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la 
tramitació del Projecte de llei de contractes de serveis a les 
persones
310-00190/12

ANUNCI: GP PSC-UNITS

Reg. 41212 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 25.06.2019

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern en relació a la tramitació del projecte de llei 

de contractes de serveis a les persones?

Palau del Parlament, 20 de juny de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
polítiques del clima
310-00191/12

ANUNCI: GP PSC-UNITS

Reg. 41213 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 25.06.2019

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern en relació amb les polítiques del clima?

Palau del Parlament, 20 de juny de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la 
negociació amb l’Institut Català del Sòl per a la compra dels terrenys 
on s’ha d’emplaçar el recinte dels casinos de Hard Rock
310-00192/12

ANUNCI: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 41220 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 25.06.2019

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre les informacions aparegudes respecte a que el Govern de la Generalitat 

de Catalunya i l’Institut Català del Sòl (Incasòl) estan en negociacions per un acord 
de compra dels terrenys on s’ha d’ubicar el recinte de casinos de Hard Rock, conegut 
anteriorment com a Barcelona World.

Palau del Parlament, 19 de juny de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el balanç de 
la revetlla de Sant Joan
310-00193/12

ANUNCI: ALBERT BATET I CANADELL, DEL GP JXCAT

Reg. 41238 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el balanç de la revetlla de Sant Joan.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’evolució 
de les dades del transport públic
310-00194/12

ANUNCI: ALBERT BATET I CANADELL, DEL GP JXCAT

Reg. 41239 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, pre-
senta 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: 
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– Quin és el capteniment del Govern sobre l’evolució de les dades del transport 
públic?

Palau del Parlament, 25 de juny de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el 
proveïment de serveis públics de qualitat
310-00195/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 41240 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 25.06.2019

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

que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, presenta al 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 el proveïment de serveis públics de qualitat.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els 
protocols de desallotjament d’habitatges ocupats
310-00196/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 41241 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 25.06.2019

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

que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, presenta al 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 els protocols de desallotjament d’habitatges ocupats.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el respecte 
de la diversitat a les aules
310-00197/12

ANUNCI: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP CS

Reg. 41243 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, presenta 
al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el respecte a la diversitat a les aules.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Cos de 
Mossos d’Esquadra
310-00198/12

ANUNCI: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP CS

Reg. 41244 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el cos de Mossos d’Esquadra.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
polítiques de consum
310-00199/12

ANUNCI: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC

Reg. 41245 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 25.06.2019

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

Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Re-
glament 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 polítiques de consum.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00110/12

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 40932 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 25.06.2019

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, 18 de juny de 2019
Carlos Carrizosa Torres, president GP Cs

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00111/12

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 40936 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 25.06.2019

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

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 164 del Reglament del Parlament, 
formula la pregunta següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui 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, 18 de juny de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política i social
317-00112/12

ANUNCI: CARLES RIERA ALBERT, DEL SP CUP-CC

Reg. 41134 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 25.06.2019

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Quina és l’opinió del President de la Generalitat de Catalunya sobre la situació 
política i social que viu el país?

Palau del Parlament, 21 de juny de 2019
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00113/12

ANUNCI: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 41221 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 25.06.2019

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

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

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

política?

Palau del Parlament, 25 de juny de 2019
Jéssica Albiach Satorres, presidenta GP CatECP

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
317-00114/12

ANUNCI: ALBERT BATET I CANADELL, DEL GP JXCAT

Reg. 41237 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

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

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

niments de l’actualitat política?

Palau del Parlament, 25 de juny de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
317-00115/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 41242 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 25.06.2019

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

el que estableix l’article 164 del Reglament del Parlament, formula la pregunta 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, 25 de juny de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels 
viatges del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies i dels seus 
acompanyants a Madrid durant el mes de març de 2019 amb motiu de 
la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel 
referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04909/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 40683 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el coste total de los viajes del Sr. El Homrani y de sus acompañantes 

a Madrid durante el mes de marzo del 2019 con motivo de la vista oral del proce-
dimiento judicial delante del Tribunal Supremo por el referéndum del 1 de octubre?

Palacio del Parlamento, 14 de junio de 2019 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels 
viatges del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies i dels seus 
acompanyants a Madrid durant el mes d’abril de 2019 amb motiu de 
la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel 
referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04910/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 40684 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el coste total de los viajes del Sr. El Homrani y de sus acompañantes 

a Madrid durante el mes de abril del 2019 con motivo de la vista oral del procedi-
miento judicial delante del Tribunal Supremo por el referéndum del 1 de octubre?

Palacio del Parlamento, 14 de junio de 2019 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels 
viatges del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies i dels seus 
acompanyants a Madrid durant el mes de maig de 2019 amb motiu de 
la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel 
referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04911/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 40685 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el coste total de los viajes del Sr. El Homrani y de sus acompañantes 

a Madrid durante el mes de mayo del 2019 con motivo de la vista oral del procedi-
miento judicial delante del Tribunal Supremo por el referéndum del 1 de octubre?

Palacio del Parlamento, 14 de junio de 2019 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels 
viatges del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies i dels seus 
acompanyants a Madrid durant el mes de juny de 2019 amb motiu de 
la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel 
referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04912/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 40686 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el coste total de los viajes del Sr. El Homrani y de sus acompañantes 

a Madrid durante el mes de junio del 2019 con motivo de la vista oral del procedi-
miento judicial delante del Tribunal Supremo por el referéndum del 1 de octubre?

Palacio del Parlamento, 14 de junio de 2019 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges 
del president de la Generalitat i dels seus acompanyants a Madrid 
durant el mes de març de 2019 amb motiu de la vista oral del 
procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel referèndum de l’1 
d’octubre de 2017
314-04913/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 40688 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el coste total de los viajes del Sr. Torra y de sus acompañantes a Ma-

drid durante el mes de marzo del 2019 con motivo de la vista oral del procedimiento 
judicial delante del Tribunal Supremo por el referéndum del 1 de octubre?

Palacio del Parlamento, 14 de junio de 2019 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs



BOPC 371
28 de juny de 2019

3.25.15. Preguntes per escrit 61 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels 
viatges del president de la Generalitat i dels seus acompanyants a 
Madrid durant el mes d’abril de 2019 amb motiu de la vista oral del 
procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel referèndum de l’1 
d’octubre de 2017
314-04914/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 40689 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el coste total de los viajes del Sr. Torra y de sus acompañantes a Ma-

drid durante el mes de abril del 2019 con motivo de la vista oral del procedimiento 
judicial delante del Tribunal Supremo por el referéndum del 1 de octubre?

Palacio del Parlamento, 14 de junio de 2019 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges 
del president de la Generalitat i dels seus acompanyants a Madrid 
durant el mes de maig de 2019 amb motiu de la vista oral del 
procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel referèndum de l’1 
d’octubre de 2017
314-04915/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 40690 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el coste total de los viajes del Sr. Torra y de sus acompañantes a Ma-

drid durante el mes de mayo del 2019 con motivo de la vista oral del procedimiento 
judicial delante del Tribunal Supremo por el referéndum del 1 de octubre?

Palacio del Parlamento, 14 de junio de 2019 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels 
viatges del president de la Generalitat i dels seus acompanyants a 
Madrid durant el mes de juny de 2019 amb motiu de la vista oral del 
procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel referèndum de l’1 
d’octubre de 2017
314-04916/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 40691 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el coste total de los viajes del Sr. Torra y de sus acompañantes a Ma-

drid durante el mes de junio del 2019 con motivo de la vista oral del procedimiento 
judicial delante del Tribunal Supremo por el referéndum del 1 de octubre?

Palacio del Parlamento, 14 de junio de 2019 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges 
de la consellera d’Empresa i Coneixement i dels seus acompanyants 
a Madrid durant el mes de març de 2019 amb motiu de la vista oral 
del procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel referèndum de 
l’1 d’octubre de 2017
314-04917/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 40693 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el coste total de los viajes de la Sra. Chacón y de sus acompañantes 

a Madrid durante el mes de marzo del 2019 con motivo de la vista oral del proce-
dimiento judicial delante del Tribunal Supremo por el referéndum del 1 de octubre?

Palacio del Parlamento, 14 de junio de 2019 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges 
de la consellera d’Empresa i Coneixement i dels seus acompanyants 
a Madrid durant el mes d’abril de 2019 amb motiu de la vista oral del 
procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel referèndum de l’1 
d’octubre de 2017
314-04918/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 40694 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el coste total de los viajes de la Sra. Chacón y de sus acompañantes 

a Madrid durante el mes de abril del 2019 con motivo de la vista oral del procedi-
miento judicial delante del Tribunal Supremo por el referéndum del 1 de octubre?

Palacio del Parlamento, 14 de junio de 2019 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges 
de la consellera d’Empresa i Coneixement i dels seus acompanyants 
a Madrid durant el mes de maig de 2019 amb motiu de la vista oral 
del procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel referèndum de 
l’1 d’octubre de 2017
314-04919/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 40695 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el coste total de los viajes de la Sra. Chacón y de sus acompañantes 

a Madrid durante el mes de mayo del 2019 con motivo de la vista oral del procedi-
miento judicial delante del Tribunal Supremo por el referéndum del 1 de octubre?

Palacio del Parlamento, 14 de junio de 2019 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges 
de la consellera d’Empresa i Coneixement i dels seus acompanyants 
a Madrid durant el mes de juny de 2019 amb motiu de la vista oral del 
procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel referèndum de l’1 
d’octubre de 2017
314-04920/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 40696 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlament
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– ¿Cuál es el coste total de los viajes de la Sra. Chacón y de sus acompañantes 

a Madrid durante el mes de junio del 2019 con motivo de la vista oral del procedi-
miento judicial delante del Tribunal Supremo por el referéndum del 1 de octubre?

Palau del Parlament, 14 de juny de 2019
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges 
de la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i dels 
seus acompanyants a Madrid durant el mes de març de 2019 amb 
motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal 
Suprem pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04921/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 40698 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el coste total de los viajes de la Sra. Jordà y de sus acompañantes a 

Madrid durante el mes de marzo del 2019 con motivo de la vista oral del procedi-
miento judicial delante del Tribunal Supremo por el referéndum del 1 de octubre?

Palacio del Parlamento, 14 de junio de 2019 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges 
de la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i dels 
seus acompanyants a Madrid durant el mes d’abril de 2019 amb 
motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal 
Suprem pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04922/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 40699 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el coste total de los viajes de la Sra. Jordà y de sus acompañantes a 

Madrid durante el mes de abril del 2019 con motivo de la vista oral del procedi-
miento judicial delante del Tribunal Supremo por el referéndum del 1 de octubre?

Palacio del Parlamento, 14 de junio de 2019 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges 
de la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i dels 
seus acompanyants a Madrid durant el mes de maig de 2019 amb 
motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal 
Suprem pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04923/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 40700 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el coste total de los viajes de la Sra. Jordà y de sus acompañantes a 

Madrid durante el mes de mayo del 2019 con motivo de la vista oral del procedi-
miento judicial delante del Tribunal Supremo por el referéndum del 1 de octubre?

Palacio del Parlamento, 14 de junio de 2019 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges 
de la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i dels 
seus acompanyants a Madrid durant el mes de juny de 2019 amb 
motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal 
Suprem pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04924/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 40701 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el coste total de los viajes de la Sra. Jordà y de sus acompañantes a 

Madrid durante el mes de junio del 2019 con motivo de la vista oral del procedi-
miento judicial delante del Tribunal Supremo por el referéndum del 1 de octubre?

Palacio del Parlamento, 14 de junio de 2019 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels 
viatges de la consellera de Cultura i dels seus acompanyants a 
Madrid durant el mes d’abril de 2019 amb motiu de la vista oral del 
procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel referèndum de l’1 
d’octubre de 2017
314-04925/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 40703 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el coste total de los viajes de la Sra. Vilallonga y de sus acompañantes 

a Madrid durante el mes de abril del 2019 con motivo de la vista oral del procedi-
miento judicial delante del Tribunal Supremo por el referéndum del 1 de octubre?

Palacio del Parlamento, 14 de junio de 2019 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges 
de la consellera de Cultura i dels seus acompanyants a Madrid 
durant el mes de maig de 2019 amb motiu de la vista oral del 
procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel referèndum de l’1 
d’octubre de 2017
314-04926/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 40704 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el coste total de los viajes de la Sra. Vilallonga y de sus acompañantes 

a Madrid durante el mes de mayo del 2019 con motivo de la vista oral del procedi-
miento judicial delante del Tribunal Supremo por el referéndum del 1 de octubre?

Palacio del Parlamento, 14 de junio de 2019 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels 
viatges de la consellera de Cultura i dels seus acompanyants a 
Madrid durant el mes de juny de 2019 amb motiu de la vista oral del 
procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel referèndum de l’1 
d’octubre de 2017
314-04927/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 40705 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el coste total de los viajes de la Sra. Vilallonga y de sus acompañantes 

a Madrid durante el mes de junio del 2019 con motivo de la vista oral del procedi-
miento judicial delante del Tribunal Supremo por el referéndum del 1 de octubre?

Palacio del Parlamento, 14 de junio de 2019 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges 
de les conselleres de Cultura i dels seus acompanyants a Madrid 
durant el mes de març de 2019 amb motiu de la vista oral del 
procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel referèndum de l’1 
d’octubre de 2017
314-04928/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 40706 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el coste total de los viajes de la Sra. Borràs y la Sra. Vilallonga y de 

sus acompañantes a Madrid durante el mes de marzo del 2019 con motivo de la vis-
ta oral del procedimiento judicial delante del Tribunal Supremo por el referéndum 
del 1 de octubre?

Palacio del Parlamento, 14 de junio de 2019 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges 
de la consellera de Justícia i dels seus acompanyants a Madrid 
durant el mes de març de 2019 amb motiu de la vista oral del 
procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel referèndum de l’1 
d’octubre de 2017
314-04929/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 40707 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el coste total de los viajes de la Sra. Capella y de sus acompañantes 

a Madrid durante el mes de marzo del 2019 con motivo de la vista oral del proce-
dimiento judicial delante del Tribunal Supremo por el referéndum del 1 de octubre?

Palacio del Parlamento, 14 de junio de 2019 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels 
viatges de la consellera de Justícia i dels seus acompanyants a 
Madrid durant el mes d’abril de 2019 amb motiu de la vista oral del 
procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel referèndum de l’1 
d’octubre de 2017
314-04930/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 40708 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el coste total de los viajes de la Sra. Capella y de sus acompañantes 

a Madrid durante el mes de abril del 2019 con motivo de la vista oral del procedi-
miento judicial delante del Tribunal Supremo por el referéndum del 1 de octubre?

Palacio del Parlamento, 14 de junio de 2019 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges 
de la consellera de Justícia i dels seus acompanyants a Madrid 
durant el mes de maig de 2019 amb motiu de la vista oral del 
procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel referèndum de l’1 
d’octubre de 2017
314-04931/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 40709 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el coste total de los viajes de la Sra. Capella y de sus acompañantes 

a Madrid durante el mes de mayo del 2019 con motivo de la vista oral del procedi-
miento judicial delante del Tribunal Supremo por el referéndum del 1 de octubre?

Palacio del Parlamento, 14 de junio de 2019 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels 
viatges de la consellera de Justícia i dels seus acompanyants a 
Madrid durant el mes de juny de 2019 amb motiu de la vista oral del 
procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel referèndum de l’1 
d’octubre de 2017
314-04932/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 40710 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el coste total de los viajes de la Sra. Capella y de sus acompañantes 

a Madrid durante el mes de junio del 2019 con motivo de la vista oral del procedi-
miento judicial delante del Tribunal Supremo por el referéndum del 1 de octubre?

Palacio del Parlamento, 14 de junio de 2019 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges 
de la consellera de Salut i dels seus acompanyants a Madrid durant 
el mes de març de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment 
judicial davant el Tribunal Suprem pel referèndum de l’1 d’octubre de 
2017
314-04933/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 40711 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el coste total de los viajes de la Sra. Vergés y de sus acompañantes a 

Madrid durante el mes de marzo del 2019 con motivo de la vista oral del procedi-
miento judicial delante del Tribunal Supremo por el referéndum del 1 de octubre?

Palacio del Parlamento, 14 de junio de 2019 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges 
de la consellera de Salut i dels seus acompanyants a Madrid durant 
el mes d’abril de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment 
judicial davant el Tribunal Suprem pel referèndum de l’1 d’octubre de 
2017
314-04934/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 40712 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el coste total de los viajes de la Sra. Vergés y de sus acompañantes 

a Madrid durante el mes de abril del 2019 con motivo de la vista oral del procedi-
miento judicial delante del Tribunal Supremo por el referéndum del 1 de octubre?

Palacio del Parlamento, 14 de junio de 2019 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges 
de la consellera de Salut i dels seus acompanyants a Madrid durant 
el mes de maig de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment 
judicial davant el Tribunal Suprem pel referèndum de l’1 d’octubre de 
2017
314-04935/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 40713 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el coste total de los viajes de la Sra. Vergés y de sus acompañantes 

a Madrid durante el mes de mayo del 2019 con motivo de la vista oral del procedi-
miento judicial delante del Tribunal Supremo por el referéndum del 1 de octubre?

Palacio del Parlamento, 14 de junio de 2019 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges 
de la consellera de Salut i dels seus acompanyants a Madrid durant 
el mes de juny de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment 
judicial davant el Tribunal Suprem pel referèndum de l’1 d’octubre de 
2017
314-04936/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 40714 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el coste total de los viajes de la Sra. Vergés y de sus acompañantes 

a Madrid durante el mes de junio del 2019 con motivo de la vista oral del procedi-
miento judicial delante del Tribunal Supremo por el referéndum del 1 de octubre?

Palacio del Parlamento, 14 de junio de 2019 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges 
del conseller d’Educació i dels seus acompanyants a Madrid durant 
el mes de març de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment 
judicial davant el Tribunal Suprem pel referèndum de l’1 d’octubre de 
2017
314-04937/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 40715 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el coste total de los viajes del Sr. Bargalló y de sus acompañantes a 

Madrid durante el mes de marzo del 2019 con motivo de la vista oral del procedi-
miento judicial delante del Tribunal Supremo por el referéndum del 1 de octubre?

Palacio del Parlamento, 14 de junio de 2019 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges 
del conseller d’Educació i dels seus acompanyants a Madrid durant 
el mes d’abril de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment 
judicial davant el Tribunal Suprem pel referèndum de l’1 d’octubre de 
2017
314-04938/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 40716 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el coste total de los viajes del Sr. Bargalló y de sus acompañantes a 

Madrid durante el mes de abril del 2019 con motivo de la vista oral del procedi-
miento judicial delante del Tribunal Supremo por el referéndum del 1 de octubre?

Palacio del Parlamento, 14 de junio de 2019 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges 
del conseller d’Educació i dels seus acompanyants a Madrid durant 
el mes de maig de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment 
judicial davant el Tribunal Suprem pel referèndum de l’1 d’octubre de 
2017
314-04939/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 40717 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el coste total de los viajes del Sr. Bargalló y de sus acompañantes a 

Madrid durante el mes de mayo del 2019 con motivo de la vista oral del procedi-
miento judicial delante del Tribunal Supremo por el referéndum del 1 de octubre?

Palacio del Parlamento, 14 de junio de 2019 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Fascicle tercer
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges 
del conseller d’Educació i dels seus acompanyants a Madrid durant 
el mes de juny de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment 
judicial davant el Tribunal Suprem pel referèndum de l’1 d’octubre de 
2017
314-04940/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 40718 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el coste total de los viajes del Sr. Bargalló y de sus acompañantes a 

Madrid durante el mes de junio del 2019 con motivo de la vista oral del procedi-
miento judicial delante del Tribunal Supremo por el referéndum del 1 de octubre?

Palacio del Parlamento, 14 de junio de 2019 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges 
del conseller d’Interior i dels seus acompanyants a Madrid durant 
el mes de març de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment 
judicial davant el Tribunal Suprem pel referèndum de l’1 d’octubre de 
2017
314-04941/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 40719 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– Cuál es el coste total de los viajes del Sr. Buch y de sus acompañantes a Ma-

drid durante el mes de marzo del 2019 con motivo de la vista oral del procedimiento 
judicial delante del Tribunal Supremo por el referéndum del 1 de octubre?

Palacio del Parlamento, 14 de junio de 2019 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges 
del conseller d’Interior i dels seus acompanyants a Madrid durant 
el mes d’abril de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment 
judicial davant el Tribunal Suprem pel referèndum de l’1 d’octubre de 
2017
314-04942/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 40720 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el coste total de los viajes del Sr. Buch y de sus acompañantes a Ma-

drid durante el mes de abril del 2019 con motivo de la vista oral del procedimiento 
judicial delante del Tribunal Supremo por el referéndum del 1 de octubre?

Palacio del Parlamento, 14 de junio de 2019 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges 
del conseller d’Interior i dels seus acompanyants a Madrid durant 
el mes de juny de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment 
judicial davant el Tribunal Suprem pel referèndum de l’1 d’octubre de 
2017
314-04943/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 40721 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el coste total de los viajes del Sr. Buch y de sus acompañantes a Ma-

drid durante el mes de junio del 2019 con motivo de la vista oral del procedimiento 
judicial delante del Tribunal Supremo por el referéndum del 1 de octubre?

Palacio del Parlamento, 14 de junio de 2019 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges 
del conseller d’Interior i dels seus acompanyants a Madrid durant 
el mes de maig de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment 
judicial davant el Tribunal Suprem pel referèndum de l’1 d’octubre de 
2017
314-04944/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 40722 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el coste total de los viajes del Sr. Buch y de sus acompañantes a Ma-

drid durante el mes de mayo del 2019 con motivo de la vista oral del procedimiento 
judicial delante del Tribunal Supremo por el referéndum del 1 de octubre?

Palacio del Parlamento, 14 de junio de 2019 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges 
del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública i dels seus 
acompanyants a Madrid durant el mes de maig de 2019 amb motiu de 
la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel 
referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04945/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 40732 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el coste total de los viajes del Sr. Puigneró y de sus acompañantes a 

Madrid durante el mes de mayo del 2019 con motivo de la vista oral del procedi-
miento judicial delante del Tribunal Supremo por el referéndum del 1 de octubre?

Palacio del Parlamento, 14 de junio de 2019 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges 
del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública i dels seus 
acompanyants a Madrid durant el mes de juny de 2019 amb motiu de 
la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel 
referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04946/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 40733 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el coste total de los viajes del Sr. Puigneró y de sus acompañantes a 

Madrid durante el mes de junio del 2019 con motivo de la vista oral del procedi-
miento judicial delante del Tribunal Supremo por el referéndum del 1 de octubre?

Palacio del Parlamento, 14 de junio de 2019 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges 
del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública i dels seus 
acompanyants a Madrid durant el mes de març de 2019 amb motiu de 
la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel 
referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04947/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 40734 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el coste total de los viajes del Sr. Puigneró y de sus acompañantes a 

Madrid durante el mes de marzo del 2019 con motivo de la vista oral del procedi-
miento judicial delante del Tribunal Supremo por el referéndum del 1 de octubre?

Palacio del Parlamento, 14 de junio de 2019 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges 
del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública i dels seus 
acompanyants a Madrid durant el mes d’abril de 2019 amb motiu de 
la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel 
referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04948/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 40735 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el coste total de los viajes del Sr. Puigneró y de sus acompañantes 

a Madrid durante el mes de abril del 2019 con motivo de la vista oral del procedi-
miento judicial delante del Tribunal Supremo por el referéndum del 1 de octubre?

Palacio del Parlamento, 14 de junio de 2019 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels 
viatges del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes 
de juny de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial 
davant el Tribunal Suprem pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04949/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 40736 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el coste total de los viajes del Sr. Bosch y de sus acompañantes a Ma-

drid durante el mes de junio del 2019 con motivo de la vista oral del procedimiento 
judicial delante del Tribunal Supremo por el referéndum del 1 de octubre?

Palacio del Parlamento, 14 de junio de 2019 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels 
viatges del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes 
d’abril de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial 
davant el Tribunal Suprem pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04950/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 40737 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el coste total de los viajes del Sr. Bosch y de sus acompañantes a Ma-

drid durante el mes de abril del 2019 con motivo de la vista oral del procedimiento 
judicial delante del Tribunal Supremo por el referéndum del 1 de octubre?

Palacio del Parlamento, 14 de junio de 2019 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels 
viatges del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes de 
maig de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial 
davant el Tribunal Suprem pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04951/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 40738 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el coste total de los viajes del Sr. Bosch y de sus acompañantes a Ma-

drid durante el mes de mayo del 2019 con motivo de la vista oral del procedimiento 
judicial delante del Tribunal Supremo por el referéndum del 1 de octubre?

Palacio del Parlamento, 14 de junio de 2019 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels 
viatges del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes de 
març de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial 
davant el Tribunal Suprem pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04952/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 40739 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el coste total de los viajes del Sr. Bosch y de sus acompañantes a Ma-

drid durante el mes de marzo del 2019 con motivo de la vista oral del procedimiento 
judicial delante del Tribunal Supremo por el referéndum del 1 de octubre?

Palacio del Parlamento, 14 de junio de 2019 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges 
de la consellera de la Presidència i dels seus acompanyants a 
Madrid durant el mes d’abril de 2019 amb motiu de la vista oral del 
procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel referèndum de l’1 
d’octubre de 2017
314-04953/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 40740 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el coste total de los viajes de la Sra. Budó y de sus acompañantes a 

Madrid durante el mes de abril del 2019 con motivo de la vista oral del procedimi-
ento judicial delante del Tribunal Supremo por el referéndum del 1 de octubre?

Palacio del Parlamento, 14 de junio de 2019 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges 
de la consellera de la Presidència i dels seus acompanyants a 
Madrid durant el mes de maig de 2019 amb motiu de la vista oral del 
procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel referèndum de l’1 
d’octubre de 2017
314-04954/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 40741 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el coste total de los viajes de la Sra. Budó y de sus acompañantes a 

Madrid durante el mes de mayo del 2019 con motivo de la vista oral del procedi-
miento judicial delante del Tribunal Supremo por el referéndum del 1 de octubre?

Palacio del Parlamento, 14 de junio de 2019 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges 
de la consellera de la Presidència i dels seus acompanyants a 
Madrid durant el mes de juny de 2019 amb motiu de la vista oral del 
procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel referèndum de l’1 
d’octubre de 2017
314-04955/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 40742 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el coste total de los viajes de la Sra. Budó y de sus acompañantes a 

Madrid durante el mes de junio del 2019 con motivo de la vista oral del procedi-
miento judicial delante del Tribunal Supremo por el referéndum del 1 de octubre?

Palacio del Parlamento, 14 de junio de 2019 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges 
de les conselleres de la Presidència i dels seus acompanyants a 
Madrid durant el mes de març de 2019 amb motiu de la vista oral del 
procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel referèndum de l’1 
d’octubre de 2017
314-04956/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 40743 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el coste total de los viajes de la Sra. Artadi y la Sra. Budó y de sus 

acompañantes a Madrid durante el mes de marzo del 2019 con motivo de la vista 
oral del procedimiento judicial delante del Tribunal Supremo por el referéndum del 
1 de octubre?

Palacio del Parlamento, 14 de junio de 2019 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges 
del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda i dels 
seus acompanyants a Madrid durant el mes de maig de 2019 amb 
motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal 
Suprem pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04957/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 40744 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el coste total de los viajes del Sr. Aragonès y de sus acompañantes a 

Madrid durante el mes de mayo del 2019 con motivo de la vista oral del procedi-
miento judicial delante del Tribunal Supremo por el referéndum del 1 de octubre?

Palacio del Parlamento, 14 de junio de 2019 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges 
del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda i dels 
seus acompanyants a Madrid durant el mes de juny de 2019 amb 
motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal 
Suprem pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04958/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 40745 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el coste total de los viajes del Sr. Aragonès y de sus acompañantes 

a Madrid durante el mes de junio del 2019 con motivo de la vista oral del procedi-
miento judicial delante del Tribunal Supremo por el referéndum del 1 de octubre?

Palacio del Parlamento, 14 de junio de 2019 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges 
del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda i dels 
seus acompanyants a Madrid durant el mes d’abril de 2019 amb 
motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal 
Suprem pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04959/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 40746 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el coste total de los viajes del Sr. Aragonès y de sus acompañantes 

a Madrid durante el mes de abril del 2019 con motivo de la vista oral del procedi-
miento judicial delante del Tribunal Supremo por el referéndum del 1 de octubre?

Palacio del Parlamento, 14 de junio de 2019 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges 
del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda i dels 
seus acompanyants a Madrid durant el mes de març de 2019 amb 
motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal 
Suprem pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04960/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 40747 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el coste total de los viajes del Sr. Aragonès y de sus acompañantes a 

Madrid durante el mes de marzo del 2019 con motivo de la vista oral del procedi-
miento judicial delante del Tribunal Supremo por el referéndum del 1 de octubre?

Palacio del Parlamento, 14 de junio de 2019 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges 
del conseller de Territori i Sostenibilitat i dels seus acompanyants a 
Madrid durant el mes de març de 2019 amb motiu de la vista oral del 
procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel referèndum de l’1 
d’octubre de 2017
314-04961/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 40748 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el coste total de los viajes del Sr. Calvet y de sus acompañantes a Ma-

drid durante el mes de marzo del 2019 con motivo de la vista oral del procedimiento 
judicial delante del Tribunal Supremo por el referéndum del 1 de octubre?

Palacio del Parlamento, 14 de junio de 2019 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges 
del conseller de Territori i Sostenibilitat i dels seus acompanyants a 
Madrid durant el mes de juny de 2019 amb motiu de la vista oral del 
procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel referèndum de l’1 
d’octubre de 2017
314-04962/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 40749 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el coste total de los viajes del Sr. Calvet y de sus acompañantes a Ma-

drid durante el mes de junio del 2019 con motivo de la vista oral del procedimiento 
judicial delante del Tribunal Supremo por el referéndum del 1 de octubre?

Palacio del Parlamento, 14 de junio de 2019 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges 
del conseller de Territori i Sostenibilitat i dels seus acompanyants a 
Madrid durant el mes d’abril de 2019 amb motiu de la vista oral del 
procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel referèndum de l’1 
d’octubre de 2017
314-04963/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 40750 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el coste total de los viajes del Sr. Calvet y de sus acompañantes a Ma-

drid durante el mes de abril del 2019 con motivo de la vista oral del procedimiento 
judicial delante del Tribunal Supremo por el referéndum del 1 de octubre?

Palacio del Parlamento, 14 de junio de 2019 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges 
del conseller de Territori i Sostenibilitat i dels seus acompanyants a 
Madrid durant el mes de maig de 2019 amb motiu de la vista oral del 
procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel referèndum de l’1 
d’octubre de 2017
314-04964/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 40751 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el coste total de los viajes del Sr. Calvet y de sus acompañantes a Ma-

drid durante el mes de mayo del 2019 con motivo de la vista oral del procedimiento 
judicial delante del Tribunal Supremo por el referéndum del 1 de octubre?

Palacio del Parlamento, 14 de junio de 2019 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per a la 
destitució del gerent de l’Hospital de la Vall d’Hebron
314-04965/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 40753 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– ¿Cuáles son los motivos concretos para el anunciado cese del gerente del Hos-

pital de la Vall d’Hebron?

Palau del Parlament, 14 de juny de 2019
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels 
resultats de l’Hospital de la Vall d’Hebron
314-04966/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 40754 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– ¿Cuál ha sido la evolución de los resultados obtenidos por el Hospital y que 
hayan motivado el cese del gerente?

Palau del Parlament, 14 de juny de 2019
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reestructuració 
que ha motivat els canvis en la direcció de l’Hospital de la Vall 
d’Hebron
314-04967/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 40755 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– ¿Cuál es el diseño de reestructuración que ha desarrollado la consellera y que 

ha motivado los cambios anunciados en la dirección del Hospital?

Palau del Parlament, 14 de juny de 2019
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procés de 
selecció de la gerència de l’Hospital de la Vall d’Hebron
314-04968/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 40756 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– ¿Cuál ha sido el proceso de selección de la nueva gerencia del Hospital?

Palau del Parlament, 14 de juny de 2019
Jorge Soler González, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions de 
reestructuracions d’hospitals públics que incloguin la destitució 
d’algun alt càrrec
314-04969/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 40757 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– ¿Tiene previsto la consellera o el ICSS realizar alguna otra reestructuración 

que incluya el cese de algún Gerente o alto cargo en algún otro hospital público de 
Cataluña?

Palau del Parlament, 14 de juny de 2019
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
d’execució de l’obra del projecte de millora ambiental en un tram del 
llit del riu Ondara, a Tàrrega (Urgell)
314-04970/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 40832 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

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.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
L’Ajuntament de Tàrrega ha anunciat la voluntat de desenvolupar un projecte de 

millora ambiental al tram de la llera del riu Ondara vora el parc esportiu municipal. 
Les actuacions pretenen transformar l’espai de la riba en un lloc de passeig i lleure 
que s’estendrà fins al pont de la circumval·lació est, a l’avinguda de la Ronda, creant 
un corredor natural de 885 metres de longitud que connectarà amb la via verda ac-
tualment existent, recorregut de passeig que seguint el curs del riu uneix el nucli 
urbà i el poble d’El Talladell. En total, l’actuació afecta un total de 10.700 metres 
quadrats, que inclouen cinc horts expropiats i 1.000 metres quadrats de sòl munici-
pal, a més de la zona de domini públic hidràulic.

Durant les tasques d’execució de l’obra, s’ha amuntegat terra sobre la llera del 
riu, fent-la més estreta i perillosa, i s’ha abocat terra, pedres i runa al llit de l’On-
dara, fet que suposa l’afectació d’un espai fluvial contrària a la normativa mediam-
biental que el protegeix.

A més, s’han destruït (o, com a mínim, enterrat) els antics murs de pedra seca 
que hi havia al marge esquerra de l’Ondara, impossibilitant-ne la funció de con-
tenció de l’aigua. Actuació que no s’ha comunicat al Museu comarcal ni, que se’n 
tingui constància, al Departament de Cultura de la Generalitat, desoint-ne l’interès 
arqueològic i històric i ignorant que aquest tipus de tècnica arquitectònica està reco-
neguda mundialment per la UNESCO. Aquest menyspreu a l’arquitectura popular 
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se suma a la inacció davant la descoberta d’una antiga resclosa de pedra seca en la 
peixera més propera al nucli urbà i a les reiterades peticions adreçades al consistori 
per part d’entitats culturals i mediambientals locals per a la seva preservació.

– Té coneixement d’aquestes actuacions la Direcció General d’Ordenació del 
Territori i Urbanisme i la Secretaria Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat?

Palau del Parlament, 17 de juny de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’emissió d’algun 
informe sobre l’actuació d’execució de l’obra del projecte de millora 
ambiental en un tram del llit del riu Ondara, a Tàrrega (Urgell)
314-04971/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 40833 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

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.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
L’Ajuntament de Tàrrega ha anunciat la voluntat de desenvolupar un projecte de 

millora ambiental al tram de la llera del riu Ondara vora el parc esportiu municipal. 
Les actuacions pretenen transformar l’espai de la riba en un lloc de passeig i lleure 
que s’estendrà fins al pont de la circumval·lació est, a l’avinguda de la Ronda, creant 
un corredor natural de 885 metres de longitud que connectarà amb la via verda ac-
tualment existent, recorregut de passeig que seguint el curs del riu uneix el nucli 
urbà i el poble d’El Talladell. En total, l’actuació afecta un total de 10.700 metres 
quadrats, que inclouen cinc horts expropiats i 1.000 metres quadrats de sòl munici-
pal, a més de la zona de domini públic hidràulic.

Durant les tasques d’execució de l’obra, s’ha amuntegat terra sobre la llera del 
riu, fent-la més estreta i perillosa, i s’ha abocat terra, pedres i runa al llit de l’On-
dara, fet que suposa l’afectació d’un espai fluvial contrària a la normativa mediam-
biental que el protegeix.

A més, s’han destruït (o, com a mínim, enterrat) els antics murs de pedra seca 
que hi havia al marge esquerra de l’Ondara, impossibilitant-ne la funció de con-
tenció de l’aigua. Actuació que no s’ha comunicat al Museu comarcal ni, que se’n 
tingui constància, al Departament de Cultura de la Generalitat, desoint-ne l’interès 
arqueològic i històric i ignorant que aquest tipus de tècnica arquitectònica està reco-
neguda mundialment per la UNESCO. Aquest menyspreu a l’arquitectura popular 
se suma a la inacció davant la descoberta d’una antiga resclosa de pedra seca en la 
peixera més propera al nucli urbà i a les reiterades peticions adreçades al consistori 
per part d’entitats culturals i mediambientals locals per a la seva preservació.

– Ha emès el Govern de la Generalitat, a través de l’Agència Catalana de l’Aigua, 
l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural o alguna altra entitat competent, algun in-
forme sobre la dita actuació?

Palau del Parlament, 17 de juny de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’obrir 
una investigació sobre les actuacions d’execució de l’obra del 
projecte de millora ambiental en un tram del llit del riu Ondara, a 
Tàrrega (Urgell)
314-04972/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 40834 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

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.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
L’Ajuntament de Tàrrega ha anunciat la voluntat de desenvolupar un projecte de 

millora ambiental al tram de la llera del riu Ondara vora el parc esportiu municipal. 
Les actuacions pretenen transformar l’espai de la riba en un lloc de passeig i lleure 
que s’estendrà fins al pont de la circumval·lació est, a l’avinguda de la Ronda, creant 
un corredor natural de 885 metres de longitud que connectarà amb la via verda ac-
tualment existent, recorregut de passeig que seguint el curs del riu uneix el nucli 
urbà i el poble d’El Talladell. En total, l’actuació afecta un total de 10.700 metres 
quadrats, que inclouen cinc horts expropiats i 1.000 metres quadrats de sòl munici-
pal, a més de la zona de domini públic hidràulic.

Durant les tasques d’execució de l’obra, s’ha amuntegat terra sobre la llera del 
riu, fent-la més estreta i perillosa, i s’ha abocat terra, pedres i runa al llit de l’On-
dara, fet que suposa l’afectació d’un espai fluvial contrària a la normativa mediam-
biental que el protegeix.

A més, s’han destruït (o, com a mínim, enterrat) els antics murs de pedra seca 
que hi havia al marge esquerra de l’Ondara, impossibilitant-ne la funció de con-
tenció de l’aigua. Actuació que no s’ha comunicat al Museu comarcal ni, que se’n 
tingui constància, al Departament de Cultura de la Generalitat, desoint-ne l’interès 
arqueològic i històric i ignorant que aquest tipus de tècnica arquitectònica està reco-
neguda mundialment per la UNESCO. Aquest menyspreu a l’arquitectura popular 
se suma a la inacció davant la descoberta d’una antiga resclosa de pedra seca en la 
peixera més propera al nucli urbà i a les reiterades peticions adreçades al consistori 
per part d’entitats culturals i mediambientals locals per a la seva preservació.

– Té prevista la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme i la Se-
cretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat endegar una investigació sobre aquests 
fets?

Palau del Parlament, 17 de juny de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals tres pisos d’un edifici de Manresa (Bages) s’han cedit a la 
Fundació Convent de Santa Clara
314-04973/12

FORMULACIÓ: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP CATECP

Reg. 40835 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu 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: 
– Els criteris sota els quals 3 pisos de l’edifici situat al Carrer Nou de Santa Clara, 

70 de la ciutat de Manresa han estat cedits a la Fundació Convent de Santa Clara o a 
un dels projectes de dita formació, i quin és ara el propietari de dit immoble (el situat 
al Carrer Nou de Santa Clara, 70).

Palau del Parlament, 17 de juny de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les alternatives 
d’habitatge ofertes a les famílies ocupants d’un bloc de la Sareb a 
Manresa (Bages) abans de dictar les ordres de desnonament
314-04974/12

FORMULACIÓ: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP CATECP

Reg. 40836 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu 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 alternatives habitacionals, en funció del que dicta la llei 24/2014, s’han 

ofert a les famílies ocupants dels bloc de la SAREB del carrer Amadeu Vives de 
Manresa prèviament a dictar les ordres de desnonament rebudes durant el 2018 i 
2019?

Palau del Parlament, 17 de juny de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’anunci de pèrdua 
d’una línia de P3 a l’Escola Mediterrània de les Roquetes, a Sant Pere 
de Ribes (Garraf)
314-04975/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 40906 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern respecte l’anunci fet a l’escola Mediterrània 

de les Roquetes de Sant Pere de Ribes, segons el qual, malgrat haver ofertat dues 
línies de P3 en el període de preinscripció pel crus 2019-2020 i havent-se preinscrit 
l’alumnat suficient, perdrien una línia el proper curs?

Palau del Parlament, 14 de juny de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte d’institut 
escola per a l’Escola Mediterrània de les Roquetes, a Sant Pere de 
Ribes (Garraf)
314-04976/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 40907 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Confirma el Govern la seva previsió de projectar a l’escola Mediterrània de les 

Roquetes de Sant Pere de Ribes un Institut-Escola a partir del curs 2020-2021? Ho 
confirma independentment del nombre de línies que tingui el centre el proper curs?

Palau del Parlament, 14 de juny de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de línies 
de P3 a les escoles de Sant Pere de Ribes (Garraf) per al curs 2019-
2020
314-04977/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 40908 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes línies de P3 tindran definitivament les diferents escoles de Sant Pere 

de Ribes el proper curs 2019-2020? (Es prega especificar el nombre cas per cas).

Palau del Parlament, 14 de juny de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
escolaritzats en centres d’educació primària de les Roquetes, a 
Sant Pere de Ribes (Garraf), que inicien l’etapa secundària fora del 
municipi
314-04978/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 40909 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el nombre d’alumnat escolaritzat en centres d’educació primària de les 

Roquetes de Sant Pere de Ribes que inicien l’escolarització en l’etapa de secundà-
ria fora del municipi? (Es demana especificar el percentatge de fuga des de 2010).

Palau del Parlament, 14 de juny de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els problemes de 
l’Escola Àngela Bransuela, de Mataró (Maresme), en la seva transició 
a institut escola
314-04979/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 40910 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Par-

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

Aquest curs escolar l’Escola Àngela Bransuela de Mataró ha iniciat una transi-
ció cap escola-institut amb l’increment de nous grups classe, un canvi de direcció i 
ha intentat continuar amb el projecte educatiu que tenia fins aleshores. Des de finals 
de març, l’Associació de Familiars d’Alumnes de l’Escola-Institut Àngela Bransuela 
han exposat a les diferents administracions una sèrie de problemàtiques que s’esta-
ven vivint en el Centre Escolar. En concret, ha mantingut contactes amb els Serveis 
Territorials d’Ensenyament del Maresme - Vallès Oriental, l’Ajuntament de la ciutat 
i el Síndic de Greuges. Entre els elements més destacables, l’AFA manifestava que 
l’escola estava infradotada de recursos de professorat i de recursos d’assistència en 
el SIEI.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Té coneixement el Departament d’Educació de la situació crítica que estan pa-

tint a l’escola Àngela Bransuela de Mataró? En cas afirmatiu, quins són els proble-
mes que detecten?

Palau del Parlament, 14 de juny de 2019
Esther Niubó Cidoncha, Alícia Romero Llano, diputades GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de posar 
a l’Escola Àngela Bransuela, de Mataró (Maresme), els mateixos 
recursos de professors i professionals que als altres instituts escola
314-04980/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 40911 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Par-

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

Aquest curs escolar l’Escola Àngela Bransuela de Mataró ha iniciat una transi-
ció cap escola-institut amb l’increment de nous grups classe, un canvi de direcció i 
ha intentat continuar amb el projecte educatiu que tenia fins aleshores. Des de finals 
de març, l’Associació de Familiars d’Alumnes de l’Escola-Institut Àngela Bransuela 
han exposat a les diferents administracions una sèrie de problemàtiques que s’esta-
ven vivint en el Centre Escolar. En concret, ha mantingut contactes amb els Serveis 
Territorials d’Ensenyament del Maresme - Vallès Oriental, l’Ajuntament de la ciutat 
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i el Síndic de Greuges. Entre els elements més destacables, l’AFA manifestava que 
l’escola estava infradotada de recursos de professorat i de recursos d’assistència en 
el SIEI.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Departament d’Educació posar els mateixos recursos de profes-

sorat, professionals dels Serveis Intensius d’escolarització exclusiva (SIEI) i d’altres 
eines similars a l’Escola Àngela Bransuela de Mataró, tal i com existeixen a la resta 
d’instituts escoles que hi ha a la ciutat, per tal de fer front a aquesta situació? En cas 
afirmatiu, quins recursos concretament? En cas negatiu, quina solució doncs dona-
ran per resoldre aquesta crítica situació?

Palau del Parlament, 14 de juny de 2019
Esther Niubó Cidoncha, Alícia Romero Llano, diputades GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
declarar l’Escola Àngela Bransuela, de Mataró (Maresme), centre de 
màxima complexitat
314-04981/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 40912 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Par-

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

Aquest curs escolar l’Escola Àngela Bransuela de Mataró ha iniciat una transi-
ció cap escola-institut amb l’increment de nous grups classe, un canvi de direcció i 
ha intentat continuar amb el projecte educatiu que tenia fins aleshores. Des de finals 
de març, l’Associació de Familiars d’Alumnes de l’Escola-Institut Àngela Bransuela 
han exposat a les diferents administracions una sèrie de problemàtiques que s’esta-
ven vivint en el Centre Escolar. En concret, ha mantingut contactes amb els Serveis 
Territorials d’Ensenyament del Maresme - Vallès Oriental, l’Ajuntament de la ciutat 
i el Síndic de Greuges. Entre els elements més destacables, l’AFA manifestava que 
l’escola estava infradotada de recursos de professorat i de recursos d’assistència en 
el SIEI.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Departament d’Educació declarar l’Escola Àngela Bransuela de 

Mataró centre de màxima complexitat davant la necessitat de disposar de recursos 
per afrontar als diferents reptes socials i educatius que té per endavant?

Palau del Parlament, 14 de juny de 2019
Esther Niubó Cidoncha, Alícia Romero Llano, diputades GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de 
l’Escola Àngela Bransuela, de Mataró (Maresme), després de signar 
el pacte contra la segregació escolar
314-04982/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 40913 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Par-

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

Aquest curs escolar l’Escola Àngela Bransuela de Mataró ha iniciat una transi-
ció cap escola-institut amb l’increment de nous grups classe, un canvi de direcció i 
ha intentat continuar amb el projecte educatiu que tenia fins aleshores. Des de finals 
de març, l’Associació de Familiars d’Alumnes de l’Escola-Institut Àngela Bransuela 
han exposat a les diferents administracions una sèrie de problemàtiques que s’esta-
ven vivint en el Centre Escolar. En concret, ha mantingut contactes amb els Serveis 
Territorials d’Ensenyament del Maresme - Vallès Oriental, l’Ajuntament de la ciutat 
i el Síndic de Greuges. Entre els elements més destacables, l’AFA manifestava que 
l’escola estava infradotada de recursos de professorat i de recursos d’assistència en 
el SIEI.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Com encaixen situacions com la que està patint l’Escola-institut Àngela 

Bransuela després de signar el pacte contra la segregació escolar de Catalunya fa 
tan sols uns mesos?

Palau del Parlament, 14 de juny de 2019
Esther Niubó Cidoncha, Alícia Romero Llano, diputades GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
donar resposta a la demanda de la comunitat educativa de l’Escola 
Àngela Bransuela, de Mataró (Maresme)
314-04983/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 40914 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Par-

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

Aquest curs escolar l’Escola Àngela Bransuela de Mataró ha iniciat una transi-
ció cap escola-institut amb l’increment de nous grups classe, un canvi de direcció i 
ha intentat continuar amb el projecte educatiu que tenia fins aleshores. Des de finals 
de març, l’Associació de Familiars d’Alumnes de l’Escola-Institut Àngela Bransuela 
han exposat a les diferents administracions una sèrie de problemàtiques que s’esta-
ven vivint en el Centre Escolar. En concret, ha mantingut contactes amb els Serveis 
Territorials d’Ensenyament del Maresme - Vallès Oriental, l’Ajuntament de la ciutat 
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i el Síndic de Greuges. Entre els elements més destacables, l’AFA manifestava que 
l’escola estava infradotada de recursos de professorat i de recursos d’assistència en 
el SIEI.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures proposarà el Departament d’Educació per donar resposta a la 

demanda de la comunitat educativa de l’Escola Àngela Bransuela de Mataró?

Palau del Parlament, 14 de juny de 2019
Esther Niubó Cidoncha, Alícia Romero Llano, diputades GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la lluita contra la 
segregació escolar i l’aposta per l’escola inclusiva
314-04984/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 40915 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Par-

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

Aquest curs escolar l’Escola Àngela Bransuela de Mataró ha iniciat una transi-
ció cap escola-institut amb l’increment de nous grups classe, un canvi de direcció i 
ha intentat continuar amb el projecte educatiu que tenia fins aleshores. Des de finals 
de març, l’Associació de Familiars d’Alumnes de l’Escola-Institut Àngela Bransuela 
han exposat a les diferents administracions una sèrie de problemàtiques que s’esta-
ven vivint en el Centre Escolar. En concret, ha mantingut contactes amb els Serveis 
Territorials d’Ensenyament del Maresme - Vallès Oriental, l’Ajuntament de la ciutat 
i el Síndic de Greuges. Entre els elements més destacables, l’AFA manifestava que 
l’escola estava infradotada de recursos de professorat i de recursos d’assistència en 
el SIEI.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– És una prioritat per al Govern de la Generalitat la lluita contra la segregació 

escolar i l’aposta per l’escola inclusiva? En cas afirmatiu, en quins termes?

Palau del Parlament, 14 de juny de 2019
Esther Niubó Cidoncha, Alícia Romero Llano, diputades GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què es 
van adjudicar les obres de condicionament de la carretera C-51 al 
nucli de Vilardida, en el tram de Vila-rodona (Alt Camp)
314-04985/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 40921 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup 

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

Segons la resposta del Govern a les preguntes formulades per aquests diputats en 
data 7 de febrer de 2018, les obres referents a la variant de Vilardida anomenades 
«Millora General. Condicionament de la carretera C-51 a Vilardida del PK 24,400 
al 26,840 tram: Vila-rodona» haurien d’haver estat adjudicades la tardor de 2018 i 
iniciades el primer trimestre de 2019. I prèviament a l’execució d’aquestes obres, 
s’havia de portar a terme el «Projecte complementari. Intervenció arqueològica al 
Jaciment de Vilardida. C-51. Tram: Vila-rodona - Montferri» que sobre el terreny, 
sembla que s’ha realitzat.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– En quina data es van adjudicar les obres anomenades «Millora General. Con-

dicionament de la carretera C-51 a Vilardida del PK 24,400 al 26,840 tram Vila-ro-
dona»?

Palau del Parlament, 17 de juny de 2019
Jordi Terrades i Santacreu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’empresa a què es 
van adjudicar les obres de condicionament de la carretera C-51 al 
nucli de Vilardida, en el tram de Vila-rodona (Alt Camp)
314-04986/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 40922 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup 

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

Segons la resposta del Govern a les preguntes formulades per aquests diputats en 
data 7 de febrer de 2018, les obres referents a la variant de Vilardida anomenades 
«Millora General. Condicionament de la carretera C-51 a Vilardida del PK 24,400 
al 26,840 tram: Vila-rodona» haurien d’haver estat adjudicades la tardor de 2018 i 
iniciades el primer trimestre de 2019. I prèviament a l’execució d’aquestes obres, 
s’havia de portar a terme el «Projecte complementari. Intervenció arqueològica al 
Jaciment de Vilardida. C-51. Tram: Vila-rodona - Montferri» que sobre el terreny, 
sembla que s’ha realitzat.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– A quina empresa es van adjudicar les obres anomenades «Millora General. 

Condicionament de la carretera C-51 a Vilardida del PK 24,400 al 26,840 tram Vi-
la-rodona»?

Palau del Parlament, 17 de juny de 2019
Jordi Terrades i Santacreu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’inici de les obres 
de condicionament de la carretera C-51 al nucli de Vilardida, en el 
tram de Vila-rodona (Alt Camp)
314-04987/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 40923 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup 

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

Segons la resposta del Govern a les preguntes formulades per aquests diputats en 
data 7 de febrer de 2018, les obres referents a la variant de Vilardida anomenades 
«Millora General. Condicionament de la carretera C-51 a Vilardida del PK 24,400 
al 26,840 tram: Vila-rodona» haurien d’haver estat adjudicades la tardor de 2018 i 
iniciades el primer trimestre de 2019. I prèviament a l’execució d’aquestes obres, 
s’havia de portar a terme el «Projecte complementari. Intervenció arqueològica al 
Jaciment de Vilardida. C-51. Tram: Vila-rodona - Montferri» que sobre el terreny, 
sembla que s’ha realitzat.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quan començaran efectivament les obres anomenades «Millora General. Con-

dicionament de la carretera C-51 a Vilardida del PK 24,400 al 26,840 tram Vila-ro-
dona»?

Palau del Parlament, 17 de juny de 2019
Jordi Terrades i Santacreu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’acabament de les obres de condicionament de la carretera C-51 al 
nucli de Vilardida, en el tram de Vila-rodona (Alt Camp)
314-04988/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 40924 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup 

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

Segons la resposta del Govern a les preguntes formulades per aquests diputats en 
data 7 de febrer de 2018, les obres referents a la variant de Vilardida anomenades 
«Millora General. Condicionament de la carretera C-51 a Vilardida del PK 24,400 
al 26,840 tram: Vila-rodona» haurien d’haver estat adjudicades la tardor de 2018 i 
iniciades el primer trimestre de 2019. I prèviament a l’execució d’aquestes obres, 
s’havia de portar a terme el «Projecte complementari. Intervenció arqueològica al 
Jaciment de Vilardida. C-51. Tram: Vila-rodona - Montferri» que sobre el terreny, 
sembla que s’ha realitzat.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
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– Quan es preveu que acabin les obres anomenades «Millora General. Condicio-
nament de la carretera C-51 a Vilardida del PK 24,400 al 26,840 tram Vila-rodona»?

Palau del Parlament, 17 de juny de 2019
Jordi Terrades i Santacreu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha acabat la 
intervenció arqueològica al jaciment de Vilardida, en el tram entre 
Vila-rodona i Montferri de la carretera C-51
314-04989/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 40925 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup 

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

Segons la resposta del Govern a les preguntes formulades per aquests diputats en 
data 7 de febrer de 2018, les obres referents a la variant de Vilardida anomenades 
«Millora General. Condicionament de la carretera C-51 a Vilardida del PK 24,400 
al 26,840 tram: Vila-rodona» haurien d’haver estat adjudicades la tardor de 2018 i 
iniciades el primer trimestre de 2019. I prèviament a l’execució d’aquestes obres, 
s’havia de portar a terme el «Projecte complementari. Intervenció arqueològica al 
Jaciment de Vilardida. C-51. Tram: Vila-rodona - Montferri» que sobre el terreny, 
sembla que s’ha realitzat.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– A data de presentació d’aquestes preguntes està finalitzada la intervenció ar-

queològica al jaciment de Vilardida C-51 Tram Vila-rodona - Montferri?

Palau del Parlament, 17 de juny de 2019
Jordi Terrades i Santacreu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conclusions de 
la intervenció arqueològica al jaciment de Vilardida, en el tram entre 
Vila-rodona i Montferri de la carretera C-51
314-04990/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 40926 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup 

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

Segons la resposta del Govern a les preguntes formulades per aquests diputats en 
data 7 de febrer de 2018, les obres referents a la variant de Vilardida anomenades 
«Millora General. Condicionament de la carretera C-51 a Vilardida del PK 24,400 
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al 26,840 tram: Vila-rodona» haurien d’haver estat adjudicades la tardor de 2018 i 
iniciades el primer trimestre de 2019. I prèviament a l’execució d’aquestes obres, 
s’havia de portar a terme el «Projecte complementari. Intervenció arqueològica al 
Jaciment de Vilardida. C-51. Tram: Vila-rodona - Montferri» que sobre el terreny, 
sembla que s’ha realitzat.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– A quines conclusions s’ha arribat després de la intervenció arqueològica al ja-

ciment de Vilardida C-51 Tram Vila-rodona - Montferri?

Palau del Parlament, 17 de juny de 2019
Jordi Terrades i Santacreu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inclusió del 
coneixement del català com a requisit en el Pacte de mobilitat 
voluntària de l’Institut Català de la Salut
314-04991/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 40974 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Aquest Grup Parlamentari ha llegit la notícia que diu que el Govern està pre-
parant un document adreçat a la Mesa Sectorial en el qual volen imposar el català 
com a requisit al Pacte de Mobilitat Voluntària de l’Institut Català de la Salut, i que 
obliga a dominar el català per venir a treballar a Catalunya. On fins ara era un mèrit 
passa a ser un requisit.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– És cert que el Govern té la intenció d’imposar el català com a requisit al Pacte 

de mobilitat voluntària de l’ICS?
– En cas afirmatiu, sap que això agreuja el problema ja existent de fuga de met-

ges i de la dificultat actual per captar-ne?

Palau del Parlament, 18 de juny de 2019
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de llits 
hospitalaris que preveu tancar a l’estiu
314-04992/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 40975 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Quants llits té previst tancar la Conselleria de Salut durant aquest estiu? Dema-
nem la informació desglossada per províncies, hospitals i serveis.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2019
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’acord amb l’Institut 
Català del Sòl per a la compra dels terrenys on s’ha d’emplaçar el 
recinte dels casinos de Hard Rock
314-04993/12

FORMULACIÓ: NATÀLIA SÀNCHEZ DIPP, DEL SP CUP-CC

Reg. 40999 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

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

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que 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: 
– El Govern de la Generalitat de Catalunya i l’Institut Català del Sòl (Incasòl) es-

tan ultimant un acord de compra dels terrenys on s’ha d’ubicar el recinte de casinos 
de Hard Rock, abans conegut com BCN World?

– En cas que s’estigui treballant en un acord en quins termes està pensat dur-se 
a terme? Són certes les informacions que preveuria la compra dels terrenys per un 
valor superior a 120 milions d’euros?

Palau del Parlament, 19 de juny de 2019
Natàlia Sànchez Dipp, diputada SP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a garantir la neutralitat ideològica i la protecció dels 
menors als centres educatius
314-04994/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 41046 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

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.

El pasado 18 de junio el medio de comunicación El Confidencial informaba de 
que la unidad de pediatría del Hospital de Terrassa (Barcelona) había atendido a una 
niña de 10 años agredida por su profesora por, supuestamente, haber pintado unas 
banderas de España acompañadas por la frase «Viva España» en el álbum de fin de 
curso en el colegio público Font de l’Alba.

El medio, indicaba que el informe de urgencias al que ha tenido acceso explicaba 
que: «Refiere que la profesora [...] al verlo le ha gritado, la ha cogido por la camiseta 
y al hacerlo la niña ha caído contra el suelo golpeándose en la espalda y posterior-
mente la ha cogido por el cuello para sacarla de clase».
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El grupo parlamentario Ciudadanos ha preguntado reiteradamente por las pre-
siones que han sufrido menores en escuelas catalanas a raíz de la celebración del re-
ferendum ilegal del 1 de octubre de 2017. Ante estas presiones y casos como el que 
referimos anteriormente en la exposición de motivos.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué medidas piensa tomar el Departamento de Educación para garantizar la 

neutralidad ideológica de los centros y la protección de los menores a este respecto?

Palacio del Parlamento, 20 de junio de 2019 

Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les investigacions 
relatives al cas d’una nena presumptament agredida per la seva 
mestra en una escola de Terrassa (Vallès Occidental)
314-04995/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 41049 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

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.

Según la noticia «Denuncian la agresión de una profesora a una niña en un co-
legio de Terrasa por dibujar la bandera de España», del pasado día 18 de junio de 
2019, la tutora de una alumna de 10 años le había gritado en más de una ocasión ante 
la protesta de la menor porque la maestra se negaba a dar clases de lengua española 
cuando tocaba y, en su lugar, sacaba el libro de catalán.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuáles han sido las investigaciones que se han realizado al respecto? ¿Ha rea-

lizado el inspector de zona el informe correspondiente a este caso? En caso de que 
se confirme que esto es cierto, ¿qué medidas va a tomar el Departamento de Edu-
cación?

Palacio del Parlamento, 20 de junio de 2019 

Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
professionals dels equips d’atenció a la infància i l’adolescència
314-04996/12

FORMULACIÓ: MERCÈ ESCOFET SALA, DEL GP CS

Reg. 41099 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlament
Mercè Escofet Sala, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

En relació als Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA) presents a 
tot Catalunya.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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– Quin és el nombre de professionals que hi ha als centres dels EAIA? Es de-
mana la informació desglossada per centre, especialitat i els diferents torns horaris.

Palau del Parlament, 19 de juny de 2019
Mercè Escofet Sala, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
menors atesos pels equips d’atenció a la infància i l’adolescència del 
2015 ençà
314-04997/12

FORMULACIÓ: MERCÈ ESCOFET SALA, DEL GP CS

Reg. 41100 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlament
Mercè Escofet Sala, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

En relació als Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA) presents a 
tot Catalunya.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la quantitat de menors atesos en els centres dels EAIA des de l’any 

2015 fins l’actualitat? Es demana la informació desglossada per any, centre i tipolo-
gia de la atenció.

Palau del Parlament, 19 de juny de 2019
Mercè Escofet Sala, diputada GP Cs
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	311-00759/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions fetes arran de la difusió d’un manifest de l’Agrupació Escolar Catalana sobre l’1 d’octubre i la llibertat dels presos polítics
	311-00760/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions efectuades arran de la difusió d’un manifest de la Fundació Vedruna Catalunya Educació sobre l’actuació policial de l’1 d’octubre
	311-00761/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions fetes arran dels manifestos en què les direccions d’escoles i instituts comunicaven llur indignació per l’actuació de les forces i els cossos de seguretat de l’Estat de l’1 d’octubre
	311-00766/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’ocupació de les escoles durant el cap de setmana de l’1 d’octubre de 2017
	311-00767/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les concentracions de condemna de les càrregues policials de l’1 d’octubre de 2017 fetes l’endemà en centres educatius
	311-00768/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’ordre de la secretària general del Departament d’Educació als directors dels centres d’educació infantil, primària i secundària perquè trametessin llurs projectes lingüístics
	311-00821/12
	Substanciació


	1.25.15. Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que s’han mort amb la sol·licitud de la valoració per la dependència feta i abans de rebre la prestació assignada en el programa individual d’atenció
	314-03650/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el programa «Educació financera a les escoles de Catalunya»
	314-04371/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finiment del conveni signat amb entitats financeres per a fer educació financera als centres educatius
	314-04372/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la renovació del conveni signat amb entitats financeres per a fer educació financera als centres educatius
	314-04373/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement que té de l’estat de les cuines de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron, de Barcelona
	314-04434/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’efectivitat del pla de xoc per a reduir les llistes d’espera a la regió sanitària de Girona
	314-04443/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps d’espera per a intervencions quirúrgiques coronàries i oncològiques a l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
	314-04444/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la qualitat de l’atenció assistencial de salut a la demarcació de Girona
	314-04445/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no incrementa la capacitat de les sales d’operacions de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
	314-04446/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla per a reduir el temps d’espera d’algunes intervencions quirúrgiques
	314-04447/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el decret llei per a millorar les llistes d’espera en el sistema sanitari
	314-04448/12
	Resposta del Govern



	2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment
	2.25. Preguntes al Govern
	2.25.10. Preguntes orals en comissió
	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres educatius dels Serveis Territorials del Baix Llobregat el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides en espanyol el curs 2016-2017
	311-00296/12
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres educatius dels Serveis Territorials del Baix Llobregat el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides en anglès el curs 2016-2017
	311-00297/12
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres educatius dels Serveis Territorials de la Catalunya Central el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides en espanyol el curs 2016-2017
	311-00298/12
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres educatius dels Serveis Territorials de la Catalunya Central el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides en anglès el curs 2016-2017
	311-00299/12
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres educatius dels Serveis Territorials de Lleida el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides en espanyol el curs 2016-2017
	311-00300/12
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres educatius dels Serveis Territorials de Lleida el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides en anglès el curs 2016-2017
	311-00301/12
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres educatius dels Serveis Territorials de Tarragona el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides en espanyol el curs 2016-2017
	311-00302/12
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres educatius dels Serveis Territorials de Tarragona el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides en anglès el curs 2016-2017
	311-00303/12
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres educatius dels Serveis Territorials del Vallès Occidental el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides en espanyol el curs 2016-2017
	311-00304/12
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres educatius dels Serveis Territorials del Vallès Occidental el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides en anglès el curs 2016-2017
	311-00305/12
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres educatius dels Serveis Territorials de Barcelona Comarques el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides en espanyol el curs 2016-2017
	311-00306/12
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres educatius dels Serveis Territorials de Barcelona Comarques el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides en anglès el curs 2016-2017
	311-00307/12
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres educatius dels Serveis Territorials de Girona el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides en espanyol el curs 2016-2017
	311-00308/12
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres educatius dels Serveis Territorials de Girona el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides en anglès el curs 2016-2017
	311-00309/12
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres educatius dels Serveis Territorials del Maresme - Vallès Oriental el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides en espanyol el curs 2016-2017
	311-00310/12
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres educatius dels Serveis Territorials del Maresme - Vallès Oriental el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides en anglès el curs 2016-2017
	311-00311/12
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres educatius dels Serveis Territorials de les Terres de l’Ebre el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides en espanyol el curs 2016-2017
	311-00312/12
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres educatius dels Serveis Territorials de les Terres de l’Ebre el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides en anglès el curs 2016-2017
	311-00313/12
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres educatius dels Serveis Territorials del Consorci d’Educació de Barcelona el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides en espanyol el curs 2016-2017
	311-00314/12
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres educatius dels Serveis Territorials del Consorci d’Educació de Barcelona el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides en anglès el curs 2016-2017
	311-00315/12
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’ampliació del pati de l’Escola Badalona Port, de Badalona (Barcelonès)
	311-00353/12
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la dotació pressupostària per al projecte d’ampliació del pati de l’Escola Badalona Port, de Badalona (Barcelonès)
	311-00354/12
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les reunions amb l’AMPA i la direcció de l’Escola Badalona Port, de Badalona (Barcelonès), per a informar sobre el projecte d’ampliació del pati
	311-00355/12
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de construir un institut al districte de Badalona (Barcelonès) on hi ha l’Escola Badalona Port
	311-00356/12
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades per a garantir que les famílies de Sabadell (Vallès Occidental) puguin escollir l’escola pública el curs 2018-2019
	311-00452/12
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’oferta de places de P3 a Sabadell prevista per al curs 2018-2019
	311-00453/12
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades perquè els fills de famílies amb pocs recursos puguin accedir als projectes educatius innovadors de les escoles públiques de Sabadell (Vallès Occidental) el curs 2018-2019
	311-00454/12
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades per a defensar els mestres de l’Escola Sant Julià, de Sabadell (Vallès Occidental), i respectar-ne llurs trajectòries, tasca i dedicació
	311-00455/12
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’increment del nombre de centres d’ensenyament emplaçats en mòduls prefabricats entre els cursos 2016-2017 i 2018-2019
	311-00609/12
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el retard de l’entrada en funcionament de diversos centres educatius en l’inici del curs 2018-2019
	311-00610/12
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’afirmació del conseller d’Ensenyament que el retard de l’entrada en funcionament d’alguns centres educatius ha estat per les pluges de les últimes setmanes
	311-00611/12
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el caràcter de la visita del president de la Generalitat i del conseller d’Ensenyament a l’Institut El Palau, de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat)
	311-00655/12
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu de la visita del president de la Generalitat i del conseller d’Ensenyament a l’Institut El Palau, de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat)
	311-00656/12
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els criteris del president de la Generalitat i del conseller d’Ensenyament per a fer visites als centres educatius
	311-00657/12
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si existeix cap informe dels inspectors del Departament d’Ensenyament sobre la normativa referent als projectes lingüístics de centre o als projectes educatius de centre
	311-00658/12
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la investigació de les causes de l’ensulsiada d’una cornisa a l’Escola La Floresta, de Tarragona
	311-00659/12
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes arran de l’ensulsiada d’una cornisa a l’Escola La Floresta, de Tarragona
	311-00660/12
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les inspeccions tècniques requerides per a avaluar les deficiències de les escoles de la província de Tarragona
	311-00661/12
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si s’ha elaborat un pla integral de manteniment de l’Escola La Floresta, de Tarragona, per a evitar incidents
	311-00662/12
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si s’ha destinat cap partida pressupostària a reparar les deficiències de l’Escola La Floresta, de Tarragona
	311-00663/12
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures de seguretat adoptades per a protegir els menors, les famílies i el personal de l’Escola La Floresta, de Tarragona
	311-00664/12
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de convocatòries de concursos públics entre 2015 i 2017 per a la realització d’obres en centres escolars
	311-00697/12
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les licitacions d’obres en centres escolars
	311-00698/12
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’import total de les licitacions obertes entre 2015 i 2017 per a la realització d’obres en centres escolars
	311-00699/12
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les licitacions, les adjudicacions i la realització d’obres en centres escolars
	311-00700/12
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les licitacions desertes per a fer obres en centres escolars i els motius pels quals no han estat adjudicades
	311-00701/12
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el seguiment que pot tenir la convocatòria de vaga del Sindicat d’Estudiants i del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans del 12 de febrer de 2019
	311-00938/12
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si les Normes d’organització i funcionament de centre de l’Institut de Lliçà d’Amunt (Vallès Oriental) estableixen cap protocol per als actes de protesta
	311-00978/12
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de mòduls prefabricats a les escoles del curs 2008-2009 ençà
	311-00979/12
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost de la compra i instal·lació de mòduls prefabricats a les escoles del curs 2008-2009 ençà
	311-00980/12
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost del manteniment dels mòduls prefabricats a les escoles del curs 2008-2009 ençà
	311-00981/12
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost de les reparacions dels mòduls prefabricats a les escoles del curs 2008-2009 ençà
	311-00982/12
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data del muntatge dels mòduls prefabricats de les escoles
	311-00983/12
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la vida útil dels mòduls prefabricats per a les escoles
	311-00984/12
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el règim de tinença dels mòduls prefabricats de les escoles del curs 2008-2009 ençà
	311-00985/12
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si algun ajuntament ha assumit cap cost amb relació als mòduls prefabricats per a les escoles del curs 2008-2009 ençà
	311-00986/12
	Retirada



	3. Tramitacions en curs
	3.25. Preguntes al Govern
	3.25.05. Preguntes orals en el Ple
	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la tramitació del Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
	310-00190/12
	Anunci: GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques del clima
	310-00191/12
	Anunci: GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la negociació amb l’Institut Català del Sòl per a la compra dels terrenys on s’ha d’emplaçar el recinte dels casinos de Hard Rock
	310-00192/12
	Anunci: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el balanç de la revetlla de Sant Joan
	310-00193/12
	Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’evolució de les dades del transport públic
	310-00194/12
	Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el proveïment de serveis públics de qualitat
	310-00195/12
	Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els protocols de desallotjament d’habitatges ocupats
	310-00196/12
	Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el respecte de la diversitat a les aules
	310-00197/12
	Anunci: Lorena Roldán Suárez, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Cos de Mossos d’Esquadra
	310-00198/12
	Anunci: Lorena Roldán Suárez, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques de consum
	310-00199/12
	Anunci: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	317-00110/12
	Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	317-00111/12
	Anunci: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social
	317-00112/12
	Anunci: Carles Riera Albert, del SP CUP-CC

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	317-00113/12
	Anunci: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
	317-00114/12
	Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
	317-00115/12
	Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC


	3.25.15. Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes de març de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal 
	314-04909/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes d’abril de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal 
	314-04910/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes de maig de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal 
	314-04911/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes de juny de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal 
	314-04912/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges del president de la Generalitat i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes de març de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel referènd
	314-04913/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges del president de la Generalitat i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes d’abril de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel referènd
	314-04914/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges del president de la Generalitat i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes de maig de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel referènd
	314-04915/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges del president de la Generalitat i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes de juny de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel referènd
	314-04916/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges de la consellera d’Empresa i Coneixement i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes de març de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel
	314-04917/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges de la consellera d’Empresa i Coneixement i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes d’abril de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel
	314-04918/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges de la consellera d’Empresa i Coneixement i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes de maig de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel
	314-04919/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges de la consellera d’Empresa i Coneixement i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes de juny de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel
	314-04920/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges de la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes de març de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant 
	314-04921/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges de la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes d’abril de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant 
	314-04922/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges de la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes de maig de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant 
	314-04923/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges de la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes de juny de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant 
	314-04924/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges de la consellera de Cultura i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes d’abril de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel referèndum d
	314-04925/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges de la consellera de Cultura i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes de maig de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel referèndum d
	314-04926/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges de la consellera de Cultura i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes de juny de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel referèndum d
	314-04927/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges de les conselleres de Cultura i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes de març de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel referèndum
	314-04928/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges de la consellera de Justícia i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes de març de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel referèndum 
	314-04929/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges de la consellera de Justícia i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes d’abril de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel referèndum 
	314-04930/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges de la consellera de Justícia i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes de maig de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel referèndum 
	314-04931/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges de la consellera de Justícia i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes de juny de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel referèndum 
	314-04932/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges de la consellera de Salut i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes de març de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel referèndum de 
	314-04933/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges de la consellera de Salut i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes d’abril de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel referèndum de 
	314-04934/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges de la consellera de Salut i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes de maig de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel referèndum de 
	314-04935/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges de la consellera de Salut i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes de juny de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel referèndum de 
	314-04936/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges del conseller d’Educació i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes de març de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel referèndum de l
	314-04937/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges del conseller d’Educació i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes d’abril de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel referèndum de l
	314-04938/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges del conseller d’Educació i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes de maig de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel referèndum de l
	314-04939/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges del conseller d’Educació i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes de juny de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel referèndum de l
	314-04940/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges del conseller d’Interior i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes de març de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel referèndum de l
	314-04941/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges del conseller d’Interior i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes d’abril de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel referèndum de l
	314-04942/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges del conseller d’Interior i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes de juny de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel referèndum de l
	314-04943/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges del conseller d’Interior i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes de maig de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel referèndum de l
	314-04944/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes de maig de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant el
	314-04945/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes de juny de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant el
	314-04946/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes de març de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant el
	314-04947/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes d’abril de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant el
	314-04948/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes de juny de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment judici
	314-04949/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes d’abril de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment judici
	314-04950/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes de maig de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment judici
	314-04951/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes de març de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment judici
	314-04952/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges de la consellera de la Presidència i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes d’abril de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel refer
	314-04953/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges de la consellera de la Presidència i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes de maig de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel refer
	314-04954/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges de la consellera de la Presidència i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes de juny de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel refer
	314-04955/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges de les conselleres de la Presidència i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes de març de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal Suprem pel ref
	314-04956/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes de maig de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant e
	314-04957/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes de juny de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant e
	314-04958/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes d’abril de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant e
	314-04959/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes de març de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant e
	314-04960/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges del conseller de Territori i Sostenibilitat i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes de març de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal Suprem 
	314-04961/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges del conseller de Territori i Sostenibilitat i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes de juny de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal Suprem 
	314-04962/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges del conseller de Territori i Sostenibilitat i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes d’abril de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal Suprem 
	314-04963/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges del conseller de Territori i Sostenibilitat i dels seus acompanyants a Madrid durant el mes de maig de 2019 amb motiu de la vista oral del procediment judicial davant el Tribunal Suprem 
	314-04964/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per a la destitució del gerent de l’Hospital de la Vall d’Hebron
	314-04965/12
	Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels resultats de l’Hospital de la Vall d’Hebron
	314-04966/12
	Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reestructuració que ha motivat els canvis en la direcció de l’Hospital de la Vall d’Hebron
	314-04967/12
	Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procés de selecció de la gerència de l’Hospital de la Vall d’Hebron
	314-04968/12
	Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions de reestructuracions d’hospitals públics que incloguin la destitució d’algun alt càrrec
	314-04969/12
	Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions d’execució de l’obra del projecte de millora ambiental en un tram del llit del riu Ondara, a Tàrrega (Urgell)
	314-04970/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’emissió d’algun informe sobre l’actuació d’execució de l’obra del projecte de millora ambiental en un tram del llit del riu Ondara, a Tàrrega (Urgell)
	314-04971/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’obrir una investigació sobre les actuacions d’execució de l’obra del projecte de millora ambiental en un tram del llit del riu Ondara, a Tàrrega (Urgell)
	314-04972/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals tres pisos d’un edifici de Manresa (Bages) s’han cedit a la Fundació Convent de Santa Clara
	314-04973/12
	Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les alternatives d’habitatge ofertes a les famílies ocupants d’un bloc de la Sareb a Manresa (Bages) abans de dictar les ordres de desnonament
	314-04974/12
	Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’anunci de pèrdua d’una línia de P3 a l’Escola Mediterrània de les Roquetes, a Sant Pere de Ribes (Garraf)
	314-04975/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte d’institut escola per a l’Escola Mediterrània de les Roquetes, a Sant Pere de Ribes (Garraf)
	314-04976/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de línies de P3 a les escoles de Sant Pere de Ribes (Garraf) per al curs 2019-2020
	314-04977/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes escolaritzats en centres d’educació primària de les Roquetes, a Sant Pere de Ribes (Garraf), que inicien l’etapa secundària fora del municipi
	314-04978/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els problemes de l’Escola Àngela Bransuela, de Mataró (Maresme), en la seva transició a institut escola
	314-04979/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de posar a l’Escola Àngela Bransuela, de Mataró (Maresme), els mateixos recursos de professors i professionals que als altres instituts escola
	314-04980/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de declarar l’Escola Àngela Bransuela, de Mataró (Maresme), centre de màxima complexitat
	314-04981/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de l’Escola Àngela Bransuela, de Mataró (Maresme), després de signar el pacte contra la segregació escolar
	314-04982/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a donar resposta a la demanda de la comunitat educativa de l’Escola Àngela Bransuela, de Mataró (Maresme)
	314-04983/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la lluita contra la segregació escolar i l’aposta per l’escola inclusiva
	314-04984/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què es van adjudicar les obres de condicionament de la carretera C-51 al nucli de Vilardida, en el tram de Vila-rodona (Alt Camp)
	314-04985/12
	Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’empresa a què es van adjudicar les obres de condicionament de la carretera C-51 al nucli de Vilardida, en el tram de Vila-rodona (Alt Camp)
	314-04986/12
	Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’inici de les obres de condicionament de la carretera C-51 al nucli de Vilardida, en el tram de Vila-rodona (Alt Camp)
	314-04987/12
	Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’acabament de les obres de condicionament de la carretera C-51 al nucli de Vilardida, en el tram de Vila-rodona (Alt Camp)
	314-04988/12
	Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha acabat la intervenció arqueològica al jaciment de Vilardida, en el tram entre Vila-rodona i Montferri de la carretera C-51
	314-04989/12
	Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conclusions de la intervenció arqueològica al jaciment de Vilardida, en el tram entre Vila-rodona i Montferri de la carretera C-51
	314-04990/12
	Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inclusió del coneixement del català com a requisit en el Pacte de mobilitat voluntària de l’Institut Català de la Salut
	314-04991/12
	Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de llits hospitalaris que preveu tancar a l’estiu
	314-04992/12
	Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’acord amb l’Institut Català del Sòl per a la compra dels terrenys on s’ha d’emplaçar el recinte dels casinos de Hard Rock
	314-04993/12
	Formulació: Natàlia Sànchez Dipp, del SP CUP-CC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a garantir la neutralitat ideològica i la protecció dels menors als centres educatius
	314-04994/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les investigacions relatives al cas d’una nena presumptament agredida per la seva mestra en una escola de Terrassa (Vallès Occidental)
	314-04995/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals dels equips d’atenció a la infància i l’adolescència
	314-04996/12
	Formulació: Mercè Escofet Sala, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors atesos pels equips d’atenció a la infància i l’adolescència del 2015 ençà
	314-04997/12
	Formulació: Mercè Escofet Sala, del GP Cs




