
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tancament de l’estació d’esquí 
Vallter 2000 l’1 d’abril de 2019
314-04456/12
Resposta del Govern 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement que tenia de la 
previsió de nevades per a garantir el funcionament de l’estació d’esquí Vallter 2000 
per Setmana Santa
314-04457/12
Resposta del Govern 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els perjudicis per a l’economia de 
la vall de Camprodon pel tancament de l’estació d’esquí Vallter 2000
314-04458/12
Resposta del Govern 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació del personal acomiadat 
l’1 d’abril de 2019 a l’estació d’esquí Vallter 2000
314-04459/12
Resposta del Govern 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació del personal fix de l’es-
tació d’esquí Vallter 2000
314-04460/12
Resposta del Govern 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de seguretat ambien-
tals previstes davant les fuites al sistema de refrigeració del reactor de la central 
nuclear de Vandellòs
314-04461/12
Resposta del Govern 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un estudi de l’impacte 
ambiental de les restes de bor als taps de les vàlvules de drenatge dels generadors 
de vapor B i C del reactor de la central nuclear de Vandellòs
314-04462/12
Resposta del Govern 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si té informació directa i immediata 
de les aturades per fuites de la central nuclear de Vandellòs
314-04463/12
Resposta del Govern 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha rebut informació del Consell 
de Seguretat Nuclear sobre les fuites de la central nuclear de Vandellòs
314-04464/12
Resposta del Govern 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa que ha hagut d’efectuar 
l’Ajuntament de Flix (Ribera d’Ebre) per a mesurar la qualitat de l’aire
314-04495/12
Resposta del Govern 15
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inacció a l’hora de posar en mar-
xa els treballs per a mesurar la qualitat de l’aire a Flix (Ribera d’Ebre)
314-04496/12
Resposta del Govern 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per al lliurament 
del nou informe de l’Observatori de Costos adaptat a les necessitats reals del trans-
port portuari
314-04521/12
Resposta del Govern 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els incompliments de la implan-
tació de la renda garantida de ciutadania que justifiquen la contractació d’una em-
presa externa
314-04571/12
Resposta del Govern 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mitjans que li manquen per a po-
der complir les funcions de gestió dels processos de la renda garantida de ciutadania
314-04572/12
Resposta del Govern 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau d’anàlisi de l’aplicació de la 
renda garantida de ciutadania que farà l’empresa Deloitte Consulting
314-04573/12
Resposta del Govern 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida pressupostària per a pa-
gar la contractació de l’empresa Deloitte Consulting
314-04574/12
Resposta del Govern 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la decisió de contractar l’empresa 
Deloitte Consulting s’ha pres havent consultat el Consell de Govern de la Renda 
Garantida de Ciutadania
314-04575/12
Resposta del Govern 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contractes que té 
amb l’empresa Deloitte Consulting
314-04576/12
Resposta del Govern 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què l’empresa Deloitte 
Consulting va presentar l’oferta per a gestionar la renda garantida de ciutadania
314-04577/12
Resposta del Govern 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si havia fet arribar informació a 
l’empresa Deloitte Consulting abans d’adjudicar-li el contracte de gestió de la renda 
garantida de ciutadania
314-04578/12
Resposta del Govern 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’ofertes que es van 
presentar al concurs per a adjudicar la gestió de la renda garantida de ciutadania
314-04579/12
Resposta del Govern 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’ofertes valorades o 
rebutjades del concurs per a adjudicar la gestió de la renda garantida de ciutadania
314-04580/12
Resposta del Govern 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de multes de la Inspec-
ció de Treball a Girona Neta
314-04587/12
Resposta del Govern 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les multes de la Ins-
pecció de Treball a Girona Neta
314-04588/12
Resposta del Govern 22
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el concepte de les multes de la 
Inspecció de Treball a Girona Neta
314-04589/12
Resposta del Govern 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les multes de la Inspecció de Tre-
ball a Girona Neta que l’empresa ha pagat
314-04590/12
Resposta del Govern 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius tècnics pels quals la 
Generalitat ha reduït la prestació a una dona amb una discapacitat del 94%
314-04598/12
Resposta del Govern 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies han tingut alguna reunió amb la família de la dona amb una dis-
capacitat del 94% a qui s’ha reduït la prestació
314-04599/12
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’eventual oferiment de la renda 
garantida de ciutadania a la família de la dona amb una discapacitat del 94% a qui 
s’ha reduït la prestació
314-04600/12
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el programa d’intervenció futur per 
a la família de la dona amb una discapacitat del 94% a qui s’ha reduït la prestació
314-04601/12
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no dona res-
posta a una sol·licitud de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat d’oferir una casa 
d’acollida d’urgència
314-04672/12
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha reunit amb l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat i una família que necessita una casa d’acollida
314-04673/12
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha ofert una casa d’acollida d’ur-
gència a una mare i dues filles d’Esplugues de Llobregat que han dit que pateixen 
maltractaments del pare
314-04674/12
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el programa d’intervenció per a 
una mare i dues filles d’Esplugues de Llobregat que han dit que pateixen maltrac-
taments del pare
314-04675/12
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions que fan per a garantir 
el benestar d’una mare i dues filles d’Esplugues de Llobregat que han dit que pa-
teixen maltractaments del pare
314-04676/12
Resposta del Govern 26

3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius de la desti-
tució del gerent de l’Hospital de la Vall d’Hebron
311-01021/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 27
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’evolució dels resultats 
de l’Hospital de la Vall d’Hebron
311-01022/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la reestructuració que 
ha motivat els canvis en la direcció de l’Hospital de la Vall d’Hebron
311-01023/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el procés de selecció 
de la gerència de l’Hospital de la Vall d’Hebron
311-01024/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les previsions de re-
estructuracions d’hospitals públics que incloguin la destitució d’algun alt càrrec
311-01025/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la inclusió del conei-
xement del català com a requisit en el Pacte de mobilitat voluntària de l’Institut Ca-
talà de la Salut
311-01026/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de llits hos-
pitalaris que preveu tancar a l’estiu
311-01027/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes 
per a garantir la neutralitat ideològica i la protecció dels menors als centres educatius
311-01028/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les investigacions rela-
tives al cas d’una nena presumptament agredida per la seva mestra en una escola 
de Terrassa (Vallès Occidental)
311-01029/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els problemes i les in-
cidències en la gestió de les qualificacions finals del curs escolar 2018-2019
311-01031/12
Anunci: Carles Riera Albert, del SP CUP-CC 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la politització de l’Ins-
titut Eugeni d’Ors de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
311-01032/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la neutralitat política 
dels centres públics d’educació
311-01033/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el posicionament polític 
de l’Institut Eugeni d’Ors de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
311-01034/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a ga-
rantir la neutralitat política de l’Institut Eugeni d’Ors de Vilafranca del Penedès (Alt 
Penedès)
311-01035/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 33

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’aplicació d’avaluació 
de notes Esfera
314-04998/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 33
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius del canvi a l’aplicació 
d’avaluació de notes Esfera
314-04999/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els errors de funcionament de l’apli-
cació d’avaluació de notes Esfera
314-05000/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes arran dels 
errors de funcionament de l’aplicació d’avaluació de notes Esfera
314-05001/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat a la preven-
ció de les addiccions socials
314-05002/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat a la pre-
venció de la ludopatia
314-05003/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge dels ingressos dels 
tributs del joc que es destina a prevenir i tractar les patologies relacionades amb 
el joc
314-05004/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les unitats de joc patològic
314-05005/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals i el 
pressupost de les unitats de joc patològic
314-05006/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’actes d’inspecció i de 
sancions per la venda a menors de productes de joc comercialitzats per l’Entitat 
Autònoma de Jocs i Apostes
314-05007/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació pressupostària per a 
fer tallers a les aules sobre el coneixement de les tecnologies de la informació i la 
comunicació
314-05008/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres d’educació secundària 
obligatòria que han fet tallers sobre les tecnologies de la informació i la comunica-
ció, les tècniques d’autoprotecció i les conseqüències del joc patològic
314-05009/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres d’educació secundària 
obligatòria que han impartit formació als professionals sobre les tecnologies de la 
informació i la comunicació i les addiccions
314-05010/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol d’actuació per a preve-
nir i atendre les addiccions socials
314-05011/12
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la politització de l’Institut Eugeni 
d’Ors de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
314-05012/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 39
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la neutralitat política dels centres 
públics d’educació
314-05013/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el posicionament polític de l’Institut 
Eugeni d’Ors de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
314-05014/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a garantir la neu-
tralitat política de l’Institut Eugeni d’Ors de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
314-05015/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compra d’uns terrenys de Vi-
la-seca i Salou (Tarragonès) per a construir el centre recreatiu i turístic de Hard Rock
314-05016/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la viabilitat econòmica del projecte 
de centre recreatiu i turístic de Hard Rock a Vila-seca i Salou (Tarragonès)
314-05017/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el model turístic del joc i de sol i 
platja
314-05018/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals Hard Rock no 
compra directament els terrenys de Vila-seca i Salou (Tarragonès) on vol construir 
un centre recreatiu i turístic
314-05019/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les condicions de Caixabank per 
a la venda dels terrenys de Vila-seca i Salou (Tarragonès) on s’ha de construir un 
centre recreatiu i turístic
314-05020/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les negociacions amb Criteria per 
a la compra dels terrenys de Vila-seca i Salou (Tarragonès) on s’ha de construir un 
centre recreatiu i turístic
314-05021/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació del vicepresident 
del Govern en la negociació per a la compra dels terrenys de Vila-seca i Salou (Tar-
ragonès) on s’ha de construir un centre recreatiu i turístic
314-05022/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació del Departament de 
la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda en les negociacions amb Criteria per a la 
compra d’uns terrenys de Vila-seca i Salou (Tarragonès)
314-05023/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el preu de l’adquisició dels terrenys 
de Vila-seca i Salou (Tarragonès) on s’ha de construir un centre recreatiu i turístic
314-05024/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment que la compra d’uns 
terrenys de Vila-seca i Salou (Tarragonès) no tindrà cap cost per a les finances de 
la Generalitat
314-05025/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 47
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions previstes als terrenys 
de Vila-seca i Salou (Tarragonès) on Hard Rock vol construir un centre recreatiu i 
turístic
314-05026/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compromís de Hard Rock d’ad-
quirir tots els terrenys de Vila-seca i Salou (Tarragonès) comprats a Caixabank
314-05027/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat de vendre parcialment 
els terrenys de Vila-seca i Salou (Tarragonès) comprats a Caixabank
314-05028/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els termes de la compra a Cai-
xabank d’uns terrenys a Vila-seca i Salou (Tarragonès)
314-05029/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les condicions de venda a Hard 
Rock dels terrenys de Vila-seca i Salou (Tarragonès) on s’ha de construir un centre 
recreatiu i turístic
314-05030/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat que Hard Rock no 
posi en funcionament el centre recreatiu i turístic a Vila-seca i Salou (Tarragonès)
314-05031/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament de la compra dels 
terrenys de Caixabank a Vila-seca i Salou (Tarragonès)
314-05032/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’hectàrees comprades 
per l’Institut Català del Sòl del 2013 ençà
314-05033/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’hectàrees venudes per 
l’Institut Català del Sòl del 2013 ençà
314-05034/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el benefici obtingut per l’Institut 
Català del Sòl per la venda de sòl del 2013 ençà
314-05035/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució dels ingressos gene-
rats per la taxa turística
314-05036/12
Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució dels ingressos gene-
rats per la taxa turística el 2018
314-05037/12
Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació de la distribució dels 
ingressos generats per la taxa turística
314-05038/12
Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units 54

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

3.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la previsió 
de tancament econòmic
322-00123/12
Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat 55
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la política 
retributiva de l’ens
322-00124/12
Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs 55

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les mesures 
per a fer atractius els continguts audiovisuals en català per al públic jove
322-00125/12
Anunci: Raquel Sans Guerra, del GP ERC 56

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els objec-
tius del Consell Professional de Continguts i Programes d’Entreteniment i Culturals
322-00126/12
Anunci: Raquel Sans Guerra, del GP ERC 56

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els ingressos 
per publicitat
322-00127/12
Anunci: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units 57

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la gestió financera
322-00128/12
Anunci: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units 57

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre el contingut dels programes divulgatius i de reportatges
323-00156/12
Anunci: Daniel Serrano Coronado, del SP PPC 58

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre el balanç de la temporada pel que fa a informatius i programes de TV3
323-00157/12
Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat 58

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre l’audiència de TV3
323-00158/12
Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat 58

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la programació d’estiu de TV3
323-00159/12
Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat 59

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre el balanç de la temporada pel que fa a informatius i programes de 
Catalunya Ràdio
323-00160/12
Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat 59

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre la darrera onada de l’Estudi General de Mitjans
323-00161/12
Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat 60

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre el temps dedicat a la denúncia d’una agressió d’una mestra a una alumna en 
una escola de Terrassa (Vallès Occidental) i el dedicat a desmentir la notícia
323-00162/12
Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs 60

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre el tractament de la llengua a l’educació en el programa Llenguaferits
323-00163/12
Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs 61

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la missió de servei públic del programa Llenguaferits
323-00164/12
Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs 61
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la utilització d’expressions partidistes en els informatius de TV3
323-00165/12
Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs 62

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre el menyspreu de TV3 a les institucions democràtiques de l’estat de dret
323-00166/12
Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs 62

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre les condicions de treball de la secció d’esports
323-00167/12
Anunci: Natàlia Sànchez Dipp, del SP CUP-CC 63

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la valoració relativa a objectivitat i pluralitat informativa atorgada en la darrera 
enquesta del Centre d’Estudis d’Opinió
323-00168/12
Anunci: Raquel Sans Guerra, del GP ERC 63

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre l’obtenció del premi Comunicació 2019 de l’Associació de Publica-
cions Periòdiques en Català
323-00169/12
Anunci: Raquel Sans Guerra, del GP ERC 64

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre les mesures per a millorar el tractament informatiu dels infants
323-00170/12
Anunci: Raquel Sans Guerra, del GP ERC 64

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre la transmissió de la diada castellera de Sant Joan de Valls (Alt Camp)
323-00171/12
Anunci: Raquel Sans Guerra, del GP ERC 65

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en co-
missió sobre les dades d’audiència de la segona onada de l’Estudi General de Mitjans
323-00172/12
Anunci: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units 65

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la situació del Departament d’Esports
323-00173/12
Anunci: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 66
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tancament de 
l’estació d’esquí Vallter 2000 l’1 d’abril de 2019
314-04456/12

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41336 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-04456/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-04457/12 a 314-
04460/12.

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 decisió de tancar l’estació de Vallter 2000 en data 1 d’abril, va ser presa el 
dia 28 de març per l’equip directiu de Vallter, desprès d’una anàlisi objectiva de la 
situació global de l’estació:

1. Neu: manca de suficient gruix de neu a les pistes, amb presència de grans pla-
ques de gel.

2. Visitants: important davallada de l’afluència d’esquiadors a l’estació, degut a 
les condicions de les pistes (vendes totals de forfets dels dies 25, 26 i 27 de març 15 
unitats).

3. Previsió meteorològica: la previsió d’aquell dia 28 per les següents jornades, 
marcava pluja fins a cotes altes a la zona de Vallter.

4. Curses i esdeveniments: les curses programades per aquell cap de setmana van 
ser anul·lades pels propis organitzadors davant la previsió meteorològica i que només 
restaven operatives i amb limitacions, 2 pistes obertes a l’estació.

5. Qualitat de servei: les condicions de les pistes no permetien oferir un producte 
suficient ni amb una qualitat acceptable.

Pel que fa al personal, per gestionar l’estació d’esquí de Vallter es disposa d’una 
plantilla fixa que treballa de manera continuada tot l’any (10 persones), i una planti-
lla que es contracta durant la temporada d’hivern (6 persones). El mes d’abril es van 
finalitzar 4 contractes de temporada d’hivern.

Barcelona, 26 de juny de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement que 
tenia de la previsió de nevades per a garantir el funcionament de 
l’estació d’esquí Vallter 2000 per Setmana Santa
314-04457/12

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41336 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04456/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els perjudicis per 
a l’economia de la vall de Camprodon pel tancament de l’estació 
d’esquí Vallter 2000
314-04458/12

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41336 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04456/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació del 
personal acomiadat l’1 d’abril de 2019 a l’estació d’esquí Vallter 2000
314-04459/12

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41336 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04456/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació del 
personal fix de l’estació d’esquí Vallter 2000
314-04460/12

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41336 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04456/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de 
seguretat ambientals previstes davant les fuites al sistema de 
refrigeració del reactor de la central nuclear de Vandellòs
314-04461/12

Proponent: Lucas Silvano Ferro Solé, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41337 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-04461/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-04462/12 a 314-
04464/12.

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 no intervé en accions en l’interior de les centrals nuclears.
Tot i això, en cas d’una aturada per fuita radioactiva amb afectació exterior a la 

central, les centrals nuclears que operen a Catalunya, a través de la Delegació del 
Govern de l’Estat avisarien diversos organismes de la Generalitat, principalment 
els que tenen encomanades les funcions de protecció de la societat civil, això és, el 
Departament d’Interior. També avisarien el Departament d’Empresa i Coneixement, 
que tot i no tenir encomanades les funcions de protecció civil, ni tenir atribuïda cap 
competència en el funcionament de les centrals nuclears, sí que té un acord específic 
per a la vigilància radiològica ambiental a Catalunya.

En cas que tingués lloc una fuita en una central nuclear amb afectació exterior 
a la central, la Xarxa de Vigilància Radiològica Ambiental de la Direcció General 
d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera contactaria amb la mateixa cen-
tral per demanar-ne explicacions i amb el Consell de Seguretat Nuclear per notifi-
car-ho, atès que és l’òrgan competent en el control i actuació cas d’incident de les 
centrals nuclears.

Per altra banda, el CECAT no rep informació directa i immediata de la Central 
Nuclear de Vandellòs, tampoc en el cas de parades ni de fuites. La informació es rep 
de la Delegació del Govern a Catalunya, en el marc del pla PENTA, i del Consell de 
Seguretat Nuclear (CSN) en el marc del conveni de col·laboració vigent.

El CECAT va rebre informació relativa a l’aturada automàtica no programada de 
la Central Nuclear Vandellòs II i a la posterior detecció d’una fuita. Concretament, 
el 4 d’abril del 2019, a les 15.54 h, es va rebre una notificació de la Delegació del Go-
vern a Catalunya informant d’una aturada automàtica no programada del reactor de 
la Central Nuclear Vandellòs II a les 14.51 h, sense indicar les causes. A les 16.17 h 
es va rebre notificació del CSN sobre el mateix succés, amb la mateixa informació. 
No es reporta fuita.

Posteriorment, el 6 d’abril del 2019, a les 05.56 h, es va rebre notificació de la 
Delegació del Govern a Catalunya informant del succés registrat a les 05.15 h: de-
tecció de degoteig en vàlvula de la línia de drenatge d’un generador de vapor en el 
decurs de les tasques d’inspecció per l’aturada no programada del dia 4 d’abril, fuita 
que no es pot aturar i conseqüent pas de la central del mode 3 (espera en calent) a 
mode 5 (aturada en fred). No s’especifica el material de la fuita. A les 06.48 h es va 
rebre la notificació del CSN amb la mateixa informació.

A les 21.30 h del mateix 6 d’abril es va rebre notificació de la Delegació del Go-
vern a Catalunya de la detecció de traces de depòsit de bor a la fuita anteriorment 
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reportada. S’especifica que no es preveu l’alliberament de material radioactiu. A les 
21.39 h es rep la notificació del CSN amb la mateixa informació.

El CECAT, d’acord als protocols establerts, va remetre aquesta informació als 
ajuntaments i consells comarcals de les zones del pla PENTA de la Central Nuclear 
Vandellòs II, als serveis d’emergència de la Generalitat de Catalunya, al Servei de 
Coordinació d’Activitats Radioactives i a la Subdirecció General de Seguretat In-
dustrial.

A dia d’avui, la Direcció General d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Mine-
ra no ha rebut del Consell de Seguretat Nuclear cap informació específica i concreta 
sobre aquestes fuites.

Barcelona, 26 de juny de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un 
estudi de l’impacte ambiental de les restes de bor als taps de les 
vàlvules de drenatge dels generadors de vapor B i C del reactor de la 
central nuclear de Vandellòs
314-04462/12

Proponent: Lucas Silvano Ferro Solé, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41337 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04461/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si té informació 
directa i immediata de les aturades per fuites de la central nuclear de 
Vandellòs
314-04463/12

Proponent: Lucas Silvano Ferro Solé, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41337 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04461/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha rebut 
informació del Consell de Seguretat Nuclear sobre les fuites de la 
central nuclear de Vandellòs
314-04464/12

Proponent: Lucas Silvano Ferro Solé, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41337 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04461/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa que ha 
hagut d’efectuar l’Ajuntament de Flix (Ribera d’Ebre) per a mesurar la 
qualitat de l’aire
314-04495/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41338 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-04495/12, conjuntament amb la número de tramitació 314-04496/12.

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.

El Govern de la Generalitat dins del seu marc competencial realitza l’avaluació 
de la qualitat de l’aire a Catalunya. Dins d’aquest context el municipi de Flix disposa 
d’una estació de mesura amb l’equipament següent: mercuri, àcid clorhídric i clor.

Cal remarcar que és l’únic punt de Catalunya on es disposa d’aquest tipus d’equi-
pament.

Independentment, d’aquesta estació de mesura en continu, també es disposa de dos 
punts de mesurament amb captadors manuals per avaluar el clor i l’àcid clorhídric.

Aquests punts es gestionen directament pel Departament de Territori i Sosteni-
bilitat.

En el procés de depuració dels llots ubicats al riu Ebre es va establir un pla de 
vigilància concret que permetés fer el seguiment específic d’aquestes actuacions. 
Aquest pla havia de ser implementat per l’empresa d’acord amb les directrius tècni-
ques del Servei de Vigilància i Control de l’Aire.

El fet que l’ajuntament de Flix decidís efectuar anàlisis addicionals es valora po-
sitivament com una forma de recavar informació extraordinària.

Barcelona, 26 de juny de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inacció a l’hora 
de posar en marxa els treballs per a mesurar la qualitat de l’aire a 
Flix (Ribera d’Ebre)
314-04496/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41338 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04495/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per 
al lliurament del nou informe de l’Observatori de Costos adaptat a les 
necessitats reals del transport portuari
314-04521/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41339 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

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 314-04521/12, us in-
formo del següent:

Ja estan enllestits els treballs corresponents i l’actualització de l’Observatori de 
Transports de Costos del Transport de Mercaderies per Carretera a Catalunya, que 
publica les dades del primer semestre de 2019.

Observatori de costos del transport de mercaderies per carretera a Catalunya 
(núm. 82, abril 2019).

http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/07_publicacions_es-
tadistiques/01_territori_i_mobilitat/observatori_costos_transport_mercaderies/

Barcelona, 26 de juny de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els incompliments 
de la implantació de la renda garantida de ciutadania que justifiquen 
la contractació d’una empresa externa
314-04571/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41435 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

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 trami-
tació 314-04571/12 juntament amb les següents: 314-04572/12, 314-04573/12, 314-
04574/12, 314-04575/12, 314-04576/12, 314-04577/12, 314-04578/12, 314-04579/12 
i 314-04580/12.

D’entrada, cal aclarir que en el moment de la formulació de les preguntes no hi 
havia cap contracte adjudicat a Deloitte Consulting SLU. Entenem que les pregun-
tes es refereixen a l’expedient de contractació BE-2018-3672, relatiu als serveis a la 
gestió de processos vinculats a la gestió de la Renda Garantida de ciutadania que 
encara no s’ha formalitzat i està en tràmit de licitació.

La documentació d’aquest expedient és de domini públic en el web de la pla-
taforma de contractació (perfil del contractant) del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies:

httPs://contractaciopublica.qencat.cat/ecofinpscp/AppJava/notice.pscp?id-
Doc=44791191 &reaCode=viewCn&idCap=202259&

A la vista de l’informe preceptiu d’inici d’expedient de contractació sobre insu-
ficiència de mitjans propis de l’Administració, que consta a la pàgina web del perfil 
del contractant del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies els hi fem sa-
ber que la necessitat de disposar d’una empresa externa no deriva d’incompliments 

http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/07_publicacions_estadistiques/01_territori_i_mobilitat/observatori_costos_transport_mercaderies/
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/07_publicacions_estadistiques/01_territori_i_mobilitat/observatori_costos_transport_mercaderies/
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en els terminis. La contractació d’una empresa especialitzada en auditoria i teleco-
municacions, sempre sota la direcció dels funcionaris responsables, en el marc de 
la Renda Garantida de Ciutadania es justifica per la necessitat de donar cobertura a 
l’especialització informàtica necessària que requereix el desplegament de la presta-
ció, i garantir una bona implementació de la mateixa (recordem que és una llei que 
té transitorietat) i, per tant, poder continuar amb els terminis actuals (2,5 mesos en 
resoldre) i millorar-los.

Les tasques específiques que ha de desenvolupar l’oficina tècnica de suport a la 
Renda Garantida de Ciutadania estan establertes al plec de clàusules tècniques del 
contracte, publicat a la pàgina web del perfil del contractant del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies, enllaçat anteriorment.

Aquestes tasques es resumeixen en donar suport a l’Òrgan tècnic en la millora i 
desenvolupament de l’aplicació informàtica, com la interoperabilitat entre sistemes 
d’informació externs, necessaris per al compliment de terminis en les resolucions. 
La millora del sistema informàtic és cabdal per automatitzar processos que perme-
tin mantenir i millorar el termini de resolucions i de seguiment dels plans d’inclusió 
i inserció laborals.

La partida pressupostària per pagar aquesta contractació surt del capítol II de la 
Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoem-
presa i, concretament, de l’aplicació pressupostària 227.0013 corresponent a treballs 
tècnics, de l’article 22, material, subministrament i altres.

Cal tenir en compte que es tracta d’un servei que ja es donava des del CTTI i que 
en el moment que va entrar en vigor la Renda Garantida de Ciutadania i el desplega-
ment de la primera fase la continuïtat d’aquest suport la va haver d’assumir el propi 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Per això, es va iniciar l’expedient 
de contractació.

En el moment de la formulació de la pregunta, la Direcció general d’Economia 
Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa no té cap contracte adju-
dicat amb l’empresa Deloitte Consulting SLU.

A títol informatiu, es fa constar que, en compliment del que disposen la legisla-
ció de contractes del sector públic i l’article 13 de la Llei 19/2014, de Transparència, 
Accés a la Informació Pública i Bon Govern, tots els contractes formalitzats pels 
departaments de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic es publiquen al 
Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya (RPC):

http://economia.qencat.cat/ca/70ambits actuacio/contractacio publica/junta con-
sultiva de contractació administrativa/registre public de contractes/acces-public-/

Aquest Registre està sindicat amb el Registre Públic de Contractes de l’Estat. En 
ell es pot trobar tota la informació contractual de la Generalitat de Catalunya i del 
seu sector públic corresponent als darrers cinc anys, sense necessitat d’identificació 
prèvia per tal d’obtenir la informació que es desitgi. El Registre té un cercador de 
contractes. En relació a contractes anteriors als darrers cinc anys es pot sol·licitar la 
informació corresponent mitjançant un formulari i prèvia identificació.

En concret, pel que fa a la informació sol·licitada, s’adjunta la relació de contrac-
tes vigents existents a l’RPC subscrits amb Deloitte. Aquests contractes inclouen 
tant contractes adjudicats com pròrrogues d’adjudicacions vigents:
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Deloitte va presentar l’oferta el dia 1 de març de 2019, tal i com consta a la pàgi-
na web de la contractació pública, al perfil del contractant del Departament de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies.

També els hi fem saber que cap de les empreses han rebut informació prèvia de 
la licitació. L’accés a la informació, pública i oberta a totes les empreses, es va poder 
realitzar a partir del 5 de febrer de 2019, quan l’anunci de licitació del contracte es 
va publicar la informació al DOUE

httPs://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:056532-2019:TEXT:ES:HTML
En el procediment de licitació es van presentar dues ofertes, tal com es pot com-

provar a la pàgina web del perfil del contractant del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies.

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofinpscp/AppJava/anouncements.ps-
cp?cn=44791191 &reqCode=viewEmpresesLicitadores&tvpe=cn

Les ofertes valorades van ser dues, tal i com consta en la informació que trobarà 
al següent enllaç al perfil del contractant del Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofinpscp/AppJava/anouncementDetails.
pscp?reqCode-view&cn=44791191 &tvpe=cn&anouncementld=43705064

En aquest enllaç es pot comprovar que l’oferta de l’empresa Everis Spain, SLU es 
va presentar fora de termini i va ser exclosa per la mesa de contractació.

Barcelona, 3 de juny de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

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

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41435 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04571/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau d’anàlisi de 
l’aplicació de la renda garantida de ciutadania que farà l’empresa 
Deloitte Consulting
314-04573/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41435 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04571/12.

httPs://ted.europa.eu/udl?uri=TED
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/search.pscp?reqCode=start&set-locale=ca_ES
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/search.pscp?reqCode=start&set-locale=ca_ES
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida 
pressupostària per a pagar la contractació de l’empresa Deloitte 
Consulting
314-04574/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41435 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04571/12.

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

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41435 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04571/12.

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

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41435 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04571/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què 
l’empresa Deloitte Consulting va presentar l’oferta per a gestionar la 
renda garantida de ciutadania
314-04577/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41435 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04571/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si havia fet arribar 
informació a l’empresa Deloitte Consulting abans d’adjudicar-li el 
contracte de gestió de la renda garantida de ciutadania
314-04578/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41435 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04571/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’ofertes 
que es van presentar al concurs per a adjudicar la gestió de la renda 
garantida de ciutadania
314-04579/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41435 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04571/12.

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

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41435 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04571/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de multes 
de la Inspecció de Treball a Girona Neta
314-04587/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41436 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

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

talunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-04587/12 juntament amb les següents: 314-04588/12, 314-04589/12, 314-04590/12.

Des de 2015 a l’empresa Serveis Municipals de Neteja de Girona, SA (Girona 
+ Neta) la Inspecció de Treball ha fet 14 propostes de sanció, l’import de les quals ha 
estat entre els 626 i 1.252 euros.

Les propostes de sanció han estat, principalment, per temes de la borsa de tre-
ball i ascensos.

De les 14 propostes de sanció (actes) de la Inspecció de Treball aixecades a Ser-
veis Municipals de Neteja de Girona, a partir de l’any 2015, 11 tenen resolució fer-
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ma en via administrativa i consten pagades, segons consulta efectuada a la nostra 
base de dades RSR de sancions. Respecte de les altres 3 propostes, el subjecte in-
fractor no té l’obligació de pagament fins que finalitzi el procediment sancionador 
amb resolució ferma.

Barcelona, 3 de juny de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

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

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41436 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04587/12.

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

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41436 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04587/12.

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

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41436 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04587/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius tècnics 
pels quals la Generalitat ha reduït la prestació a una dona amb una 
discapacitat del 94%
314-04598/12

Proponent: Raúl Moreno Montaña, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41437 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

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 trami-
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tació 314-04598/12 juntament amb les següents: 314-04599/12, 314-04600/12, 314-
04601/12.

El cas que ens ocupa és el d’una persona afectada de tetraparesia i paràlisi cere-
bral amb un 93% de discapacitat amb necessitat de tercera persona, valorada amb 
un grau III nivell 2 de dependència i no incapacitada legalment.

L’any 2009, després de les corresponents gestions dels serveis socials munici-
pals, va signar un acord PIA de cuidador no professional amb efectes des de l’any 
2007. L’any 2012, coincidint amb els 21 anys, inicia l’assistència a un centre de terà-
pia ocupacional. La família manifesta desconèixer que havia d’informar d’aquest fet 
a serveis socials. El centre de teràpia ocupacional tampoc informa a serveis socials 
d’aquesta incorporació al centre. Arran d’una consulta del servei de teràpia ocupa-
cional i de la família a serveis socials (any 2018) es detecta que la persona assisteix 
al servei de teràpia ocupacional des del 2012 i s’inicien els tràmits per a modificar el 
PIA. Durant aquests anys, va rebre 442,59 euros mensuals, malgrat pertocava una 
reducció d’import al 50% pel fet d’assistir-hi al servei de teràpia ocupacional.

L’any 2009, quan es va signar el PIA inicial, no consta la percepció de la pensió 
de fill a càrrec i complement de tercera persona que cobra actualment (4.438,80 € i 
2.220 €, respectivament). La detecció de cobrament d’aquest complement de tercera 
persona implica la reducció de la quantia econòmica que li pertocava en concepte 
de prestació econòmica de cuidador no professional.

Actualment, assisteix a servei de teràpia ocupacional amb un cost de 288,65 €/
mes (desglossat en 90,87 €/mes i 197,78 €/mes en concepte de preu de menjador i 
serveis complementaris, respectivament). Aquest cost l’assumeix una beca atorgada 
per l’entitat ONCE per un valor de 221,89 € mensuals i la diferència entre el preu 
del servei i la beca rebuda l’assumeix la Fundació Aspace Catalunya que gestiona 
el centre de teràpia ocupacional. El cost del trajecte de taxi adaptat i subvencionat 
que assumeix la usuària és de 2’20 €/trajecte. Tenint en compte la normativa legal, a 
aquesta persona li pertoca un import mensual de 36,30 euros al mes de cuidador no 
professional (a banda dels 2.220 € anuals del complement de tercera persona de fill a 
càrrec). Es farà una revisió del PIA per canviar data d’efectes i s’exonerarà el retorn 
de l’import de cuidador no professional percebut indegudament, tenint en compte 
l’informe social de l’Ajuntament de Barcelona, que acredita que és una família amb 
situació de risc social.

Aquesta persona viu amb la seva mare de 63 anys (amb un 84% de discapacitat i 
perceptora de PNC d’invalidesa des de l’agost de 2001 per import actual de 392 €/mes 
per 14 pagues i d’un complement de PNC des de gener de 2006 per un import, ac-
tual, de 146,67 €/mes per 12 pagues) i el seu pare de 71 anys (amb un 48% de dis-
capacitat i perceptor de PNC jubilació des de gener de 2013 per un import, actual, 
de 392 €/mes per 14 pagues i d’un Complement de PNC des de l’abril de 2013 per 
un import, actual, de 146,67 €/mes per 12 pagues). Aquestes quanties que cobren els 
pares són les màximes que es poden atorgar actualment en concepte de pensió no 
contributiva, establerta pel govern estatal, i complement de pensió no contributiva.

No els hem ofert la possibilitat de sol·licitar la renda garantida de ciutadana per-
què no compleixen els requisits per accedir a aquesta prestació. En concret, l’apartat 
5 de l’article 4 de la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania, 
aprovada i acordada per tots els grups parlamentaris, relatiu al caràcter complemen-
tari i subsidiari de la renda garantida de ciutadania, diu que els perceptors d’ajuts i 
prestacions estatals d’atur i per a l’ocupació i els perceptors de pensions contributi-
ves i no contributives de la seguretat social (on estan englobades les pensions que 
cobren els tres membres de la unitat familiar) no tenen dret a la prestació econòmica 
de la renda garantida de ciutadania, sens perjudici del que regula la disposició addi-
cional tercera sobre els supòsits de complementarietat.

La disposició addicional tercera de la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la renda 
garantida de ciutadania parla sobre prestacions complementàries i modifica l’article 
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21 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic; 
article que regula les prestacions econòmiques complementàries als ajuts, les pen-
sions i les prestacions estatals.

La mare i el pare ja estan cobrant actualment la quantia màxima del comple-
ment de pensió no contributiva, regulat a l’article 21.2 de la Llei 13/2006, de 27 de 
juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic que diu:

Els beneficiaris d’una pensió no contributiva per invalidesa o jubilació del siste-
ma de la seguretat social tenen dret a una prestació complementària a càrrec de la 
Generalitat, sempre que compleixin la resta de requisits que marca la present llei. 
La quantia de la prestació complementària és la que es derivi de l’aplicació de les 
condicions, circumstàncies i quanties que estableix la disposició transitòria tercera 
de la Llei de la renda garantida de ciutadania, i ha d’ésser la necessària per a arribar 
a la quantia de la renda garantida de ciutadania vigent en cada moment, inclosa la 
prestació complementària d’activació i inserció.

Respecte a la filla, pel fet d’estar cobrant una prestació no contributiva per as-
signació econòmica per fill a càrrec major de 18 anys amb una discapacitat en grau 
igual o superior al 75% i necessitat d’una altra persona, li seria d’aplicació l’apartat 
3 de l’article 21 de la Llei 13/2006, que diu:

Els beneficiaris d’ajuts, prestacions i pensions diferents d’aquells a què es re-
fereix l’apartat 2, sempre que siguin inferiors als imports fixats en el llindar d’in-
gressos per a l’accés a la renda garantida de ciutadania i que compleixin la resta de 
requisits que marca la Llei de la renda garantida de ciutadania, reben un comple-
ment econòmic, de caràcter subsidiari a l’ajut, prestació o pensió que percebin, per a 
equiparar llur nivell de prestacions al dels perceptors de la renda garantida de ciuta-
dania, inclosa la prestació complementària d’activació i inserció, en les condicions, 
circumstàncies i quanties que estableix la disposició transitòria tercera de Llei de la 
renda garantida de ciutadania.

Per tant, supera el llindar d’ingressos establert i no reuneix els requisits per a te-
nir dret al complement de pensions i prestacions estatals, regulat en aquest apartat 3 
de l’article 21 de la Llei 13/2006.

Barcelona, 14 de juny de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies han tingut alguna reunió amb la 
família de la dona amb una discapacitat del 94% a qui s’ha reduït la 
prestació
314-04599/12

Proponent: Raúl Moreno Montaña, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41437 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04598/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’eventual oferiment 
de la renda garantida de ciutadania a la família de la dona amb una 
discapacitat del 94% a qui s’ha reduït la prestació
314-04600/12

Proponent: Raúl Moreno Montaña, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41437 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04598/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el programa 
d’intervenció futur per a la família de la dona amb una discapacitat 
del 94% a qui s’ha reduït la prestació
314-04601/12

Proponent: Raúl Moreno Montaña, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41437 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04598/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals no dona resposta a una sol·licitud de l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat d’oferir una casa d’acollida d’urgència
314-04672/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41461 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

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 trami-
tació 314-04672/12 juntament amb les següents: 314-04673/12, 314-04674/12, 314-
04675/12 i 314-04676/12.

L’article 64.1 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la 
violència masclista, estableix que correspon a l’Administració de la Generalitat la 
creació, la titularitat, la competència, la programació, la prestació i la gestió dels 
serveis detallats per l’article 54.2, en col·laboració amb els ens locals [...]. Entre 
aquests serveis trobem l’acolliment d’urgència.

El Contracte Programa signat entre el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat inclou la col·laboració en el man-
teniment del sistema de resposta urgent fora dels horaris habituals per a dones en 
situació de violència masclista i els seus fills i filles a càrrec.

La Direcció General de Famílies va tenir coneixement d’aquest cas el dia 16 de 
maig. El dia 24 de maig la senyora afectada i les seves filles van ingressar en un ser-
vei d’acolliment depenent de la Direcció General de Famílies.

Els hi faig saber que s’han mantingut converses telefòniques entre les persones 
responsables del serveis d’acolliment i de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

La funció principal del servei d’acolliment serà la d’acompanyar la dona en el 
seu procés per tal que, juntament amb les seves filles, pugui reparar els danys patits, 
recuperar els drets dels quals ha estat privada i superar la situació d’abús viscuda. 
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Al mateix temps, restablir les condicions d’autoestima i autonomia necessàries per 
a refer la seva vida, fent el pas de la posició de víctima a d’agent activa.

A més d’oferir un hàbitat i un espai de protecció, s’oferirà a la dona i les seves fi-
lles atenció jurídica, intervenció social, i psicoterapèutica, per tal que adquireixi les 
eines necessàries per a poder encarar un nou projecte de vida personal.

Barcelona, 3 de juny de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha reunit amb 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i una família que necessita 
una casa d’acollida
314-04673/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41461 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04672/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha ofert una 
casa d’acollida d’urgència a una mare i dues filles d’Esplugues de 
Llobregat que han dit que pateixen maltractaments del pare
314-04674/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41461 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04672/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el programa 
d’intervenció per a una mare i dues filles d’Esplugues de Llobregat 
que han dit que pateixen maltractaments del pare
314-04675/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41461 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04672/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions que fan 
per a garantir el benestar d’una mare i dues filles d’Esplugues de 
Llobregat que han dit que pateixen maltractaments del pare
314-04676/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41461 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04672/12.
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3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
motius de la destitució del gerent de l’Hospital de la Vall d’Hebron
311-01021/12

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 40758 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 27.06.2019

A la Mesa de la Comissió de Salut
Jorge Soler González, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, presenta 
la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuáles son los motivos concretos para el anunciado cese del gerente del Hos-

pital de la Vall d’Hebron?

Palacio del Parlamento, 14 de junio de 2019
Jorge Soler González, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’evolució dels resultats de l’Hospital de la Vall d’Hebron
311-01022/12

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 40759 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 27.06.2019

A la Mesa de la Comissió de Salut
Jorge Soler González, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, presenta 
la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál ha sido la evolución de los resultados obtenidos por el Hospital y que 

hayan motivado el cese del gerente?

Palacio del Parlamento, 14 de junio de 2019
Jorge Soler González, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
reestructuració que ha motivat els canvis en la direcció de l’Hospital 
de la Vall d’Hebron
311-01023/12

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 40760 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 27.06.2019

A la Mesa de la Comissió de Salut
Jorge Soler González, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, presenta 
la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el diseño de reestructuración que ha desarrollado la consellera y que 

ha motivado los cambios anunciados en la dirección del Hospital?

Palacio del Parlamento, 14 de junio de 2019
Jorge Soler González, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
procés de selecció de la gerència de l’Hospital de la Vall d’Hebron
311-01024/12

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 40761 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 27.06.2019

A la Mesa de la Comissió de Salut
Jorge Soler González, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, presenta 
la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál ha sido el proceso de selección de la nueva gerencia del Hospital?

Palacio del Parlamento, 14 de junio de 2019
Jorge Soler González, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
previsions de reestructuracions d’hospitals públics que incloguin la 
destitució d’algun alt càrrec
311-01025/12

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 40762 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 27.06.2019

A la Mesa de la Comissió de Salut
Jorge Soler González, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, presenta 
la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
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– ¿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?

Palacio del Parlamento, 14 de junio de 2019
Jorge Soler González, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
inclusió del coneixement del català com a requisit en el Pacte de 
mobilitat voluntària de l’Institut Català de la Salut
311-01026/12

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 40972 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 27.06.2019

A la Mesa de la Comissió de Salut
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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 oralment en comissió sobre el 
nombre de llits hospitalaris que preveu tancar a l’estiu
311-01027/12

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 40973 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 27.06.2019

A la Mesa de la Comissió de Salut
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– 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
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures previstes per a garantir la neutralitat ideològica i la 
protecció dels menors als centres educatius
311-01028/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 41045 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 01.07.2019

A la Mesa de la Comissió d’Educació
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

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».

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 oralment en comissió sobre les 
investigacions relatives al cas d’una nena presumptament agredida 
per la seva mestra en una escola de Terrassa (Vallès Occidental)
311-01029/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 41047 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 01.07.2019

A la Mesa de la Comissió d’Educació
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

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 
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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 oralment en comissió sobre els 
problemes i les incidències en la gestió de les qualificacions finals 
del curs escolar 2018-2019
311-01031/12

ANUNCI: CARLES RIERA ALBERT, DEL SP CUP-CC

Reg. 41310 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 01.07.2019

A la Mesa de la Comissió d’Educació
Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre els problemes i incidències que han impedit el normal funcionament 

i calendari del procediment de gestió de les qualificacions finals del curs escolar 
2018-2019, així com sobre les possibles incidències, anomalies i responsabilitats 
atribuïbles a les empreses relacionades amb aquest procediment?

Palau del Parlament, 25 de juny de 2019
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
politització de l’Institut Eugeni d’Ors de Vilafranca del Penedès (Alt 
Penedès)
311-01032/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 41355 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 01.07.2019

A la Mesa de la Comissió d’Educació
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

A l’interior de l’institut públic Eugeni d’Ors de Vilafranca del Penedès es pot 
veure una pancarta on es llegeix «1-O: Hi vam ser, encara hi som».

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup 
parlamentari:

– Quin és el capteniment del Departament d’Edu-
cació envers aquesta politització d’aquesta escola pú-
blica?

Palau del Parlament, 26 de juny de 2019
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
neutralitat política dels centres públics d’educació
311-01033/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 41356 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 01.07.2019

A la Mesa de la Comissió d’Educació
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

A l’interior de l’institut públic Eugeni d’Ors de Vilafranca del Penedès es pot 
veure una pancarta on es llegeix «1-O: Hi vam ser, encara hi som».

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup par-
lamentari: 

– Quin és el capteniment del Departament d’Edu-
cació envers la neutralitat política dels centres públics 
d’educació de Catalunya?

Palau del Parlament, 26 de juny de 2019
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
posicionament polític de l’Institut Eugeni d’Ors de Vilafranca del 
Penedès (Alt Penedès)
311-01034/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 41357 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 01.07.2019

A la Mesa de la Comissió d’Educació
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

A l’interior de l’institut públic Eugeni d’Ors de Vilafranca del Penedès es pot 
veure una pancarta on es llegeix «1-O: Hi vam ser, encara hi som».

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup par-
lamentari: 

– Considera el Departament d’Educació que posi-
cionar-se tan clarament davant d’una posició política 
que no totes les famílies comparteixen pot ser conside-
rat adoctrinament?

Palau del Parlament, 26 de juny de 2019
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures per a garantir la neutralitat política de l’Institut Eugeni d’Ors 
de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
311-01035/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 41358 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 01.07.2019

A la Mesa de la Comissió d’Educació
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

A l’interior de l’institut públic Eugeni d’Ors de Vilafranca del Penedès es pot 
veure una pancarta on es llegeix «1-O: Hi vam ser, encara hi som».

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup par-
lamentari: 

– Quines mesures ha pres el Departament d’Educació 
per tal de garantir la neutralitat política de l’institut Eu-
geni d’Ors de Vilafranca del Penedès?

Palau del Parlament, 26 de juny de 2019
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’aplicació 
d’avaluació de notes Esfera
314-04998/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 41145 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En referència al sistema d’avaluació de notes mitjançant l’aplicatiu Esfer@, 

quin ha estat el cost de disseny i implementació d’aquest aplicatiu?

Palau del Parlament, 18 de juny de 2019
Jéssica Albiach Satorres, presidenta GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius del canvi 
a l’aplicació d’avaluació de notes Esfera
314-04999/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 41146 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En referència al sistema d’avaluació de notes mitjançant l’aplicatiu Esfer@, 

quines qüestions han motivat el canvi en el sistema d’avaluació de notes?

Palau del Parlament, 18 de juny de 2019
Jéssica Albiach Satorres, presidenta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els errors de 
funcionament de l’aplicació d’avaluació de notes Esfera
314-05000/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 41147 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En referència al sistema d’avaluació de notes mitjançant l’aplicatiu Esfer@, 

quins són els motius que dona el Departament d’Educació per a justificar els errors 
de funcionament de l’aplicatiu?

Palau del Parlament, 18 de juny de 2019
Jéssica Albiach Satorres, presidenta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes arran dels errors de funcionament de l’aplicació d’avaluació 
de notes Esfera
314-05001/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 41148 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En referència al sistema d’avaluació de notes mitjançant l’aplicatiu Esfer@, 

quines mesures emprendrà el Departament d’Educació arrel del disfuncionament 
del dispositiu?

Palau del Parlament, 18 de juny de 2019
Jéssica Albiach Satorres, presidenta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost 
destinat a la prevenció de les addiccions socials
314-05002/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 41263 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina quantitat pressupostària destina el Govern per a la prevenció de les ad-

diccions socials?

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost 
destinat a la prevenció de la ludopatia
314-05003/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 41264 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina quantitat pressupostària destina el Govern per a la prevenció de la lu-

dopatia?

Palau del Parlament, 25 de juny de 2019
Jéssica Albiach Satorres, presidenta GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge dels 
ingressos dels tributs del joc que es destina a prevenir i tractar les 
patologies relacionades amb el joc
314-05004/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 41265 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin percentatge del total d’ingressos que percep la Generalitat de Catalunya 

pels tributs que graven l’activitat del joc es destina específicament a la prevenció i el 
tractament de patologies relacionades amb el joc i la ludopatia?

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les unitats de joc 
patològic
314-05005/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 41266 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes Unitats de Joc Patològic hi ha a Catalunya? On estan ubicades?

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
professionals i el pressupost de les unitats de joc patològic
314-05006/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 41267 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– De quants professionals i especialistes està composta cada Unitat de Joc Pa-

tològic?
– Quin pressupost es destina a cada Unitat?

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’actes 
d’inspecció i de sancions per la venda a menors de productes de joc 
comercialitzats per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes
314-05007/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 41268 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes actes d’inspecció hi ha per la venda a menors de productes de joc co-

mercialitzats per l’EAJA? I quantes sancions per la venda a menors?

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació 
pressupostària per a fer tallers a les aules sobre el coneixement de 
les tecnologies de la informació i la comunicació
314-05008/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 41269 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la dotació pressupostària per a la formació i tallers a les aules de Ca-

talunya sobre el coneixement de les TIC i les seves addiccions?

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

Fascicle segon
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres 
d’educació secundària obligatòria que han fet tallers sobre les 
tecnologies de la informació i la comunicació, les tècniques 
d’autoprotecció i les conseqüències del joc patològic
314-05009/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 41270 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– A quins centres d’educació secundària de Catalunya s’han impartit tallers pre-

sencials als alumnes enfocats al coneixement de les TIC i tècniques d’autoprotecció 
on-line així com tallers sobre les conseqüències del joc patològic?

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres 
d’educació secundària obligatòria que han impartit formació als 
professionals sobre les tecnologies de la informació i la comunicació 
i les addiccions
314-05010/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 41271 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– A quins centres d’educació secundària de Catalunya s’ha impartit formació 

presencial als professionals sobre aspectes relacionats amb les TIC i addiccions re-
lacionades per tal d’aconseguir una detecció precoç i eficaç?

Palau del Parlament, 25 de juny de 2019
Jéssica Albiach Satorres, presidenta GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol 
d’actuació per a prevenir i atendre les addiccions socials
314-05011/12

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 41272 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 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: 
– Existeix un protocol d’actuació per a la prevenció i atenció de les addiccions 

socials elaborat conjuntament amb professionals experts i associacions de familiars?

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la politització de 
l’Institut Eugeni d’Ors de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
314-05012/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 41359 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

A la Mesa del Parlament
Sonia Sierra Infante, 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.

A l’interior de l’institut públic Eugeni d’Ors de Vila-
franca del Penedès es pot veure una pancarta on es lle-
geix «1-O: Hi vam ser, encara hi som».

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup par-
lamentari: 

– Quin és el capteniment del Departament d’Educa-
ció envers aquesta politització d’aquesta escola pública?

Palau del Parlament, 26 de juny de 2019
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la neutralitat política 
dels centres públics d’educació
314-05013/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 41360 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

A la Mesa del Parlament
Sonia Sierra Infante, 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.

A l’interior de l’institut públic Eugeni d’Ors de Vilafranca del Penedès es pot 
veure una pancarta on es llegeix «1-O: Hi vam ser, encara hi som».

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup par-
lamentari: 

– Quin és el capteniment del Departament d’Edu-
cació envers la neutralitat política dels centres públics 
d’educació de Catalunya?

Palau del Parlament, 26 de juny de 2019
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el posicionament 
polític de l’Institut Eugeni d’Ors de Vilafranca del Penedès (Alt 
Penedès)
314-05014/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 41361 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

A la Mesa del Parlament
Sonia Sierra Infante, 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.

A l’interior de l’institut públic Eugeni d’Ors de Vilafranca del Penedès es pot 
veure una pancarta on es llegeix «1-O: Hi vam ser, encara hi som».

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup par-
lamentari: 

– Considera el Departament d’Educació que posicio-
nar-se tan clarament davant d’una posició política que no 
totes les famílies comparteixen pot ser considerat adoc-
trinament?

Palau del Parlament, 26 de juny de 2019
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
garantir la neutralitat política de l’Institut Eugeni d’Ors de Vilafranca 
del Penedès (Alt Penedès)
314-05015/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 41362 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

A la Mesa del Parlament
Sonia Sierra Infante, 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.

A l’interior de l’institut públic Eugeni d’Ors de Vilafranca del Penedès es pot 
veure una pancarta on es llegeix «1-O: Hi vam ser, encara hi som».

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup par-
lamentari: 

– Quines mesures ha pres el Departament d’Educació 
per tal de garantir la neutralitat política de l’institut Eu-
geni d’Ors de Vilafranca del Penedès?

Palau del Parlament, 26 de juny de 2019
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compra d’uns 
terrenys de Vila-seca i Salou (Tarragonès) per a construir el centre 
recreatiu i turístic de Hard Rock
314-05016/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CATECP

Reg. 41365 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat, Yolanda López Fernández, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En la sessió de Control al Govern celebrada el dimecres 26 de juny, el conseller 

de Territori i Sostenibilitat, ha admès que la Generalitat de Catalunya comprarà a 
través de l’Incasòl, comprarà els terrenys propietat de Caixabank, Criteria, on s’ha 
de construir el projecte del Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou, 
popularment conegut com a Barcelona World, que finalment va ser adjudicat a l’em-
presa Hard Rock.

El conseller Calvet, però, ha reivindicat en la seva intervenció que el Govern «ha 
treballat, està treballant i treballarà per a crear les condicions que permetin desenvo-
lupar aquest projecte estratègic» per al Camp de Tarragona «i el total del país» sense 
que això suposi «una inversió pública», i que no s’hi destinaran recursos públics.

– Ha posat com a condició l’Empresa Hard Rock la compra dels terrenys per part 
de la Generalitat per desenvolupar el projecte?

Palau del Parlament, 26 de juny de 2019
David Cid Colomer, Yolanda López Fernández, diputats, GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la viabilitat 
econòmica del projecte de centre recreatiu i turístic de Hard Rock a 
Vila-seca i Salou (Tarragonès)
314-05017/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CATECP

Reg. 41366 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat, Yolanda López Fernández, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En la sessió de Control al Govern celebrada el dimecres 26 de juny, el conseller 

de Territori i Sostenibilitat, ha admès que la Generalitat de Catalunya comprarà a 
través de l’Incasòl, comprarà els terrenys propietat de Caixabank, Criteria, on s’ha 
de construir el projecte del Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou, 
popularment conegut com a Barcelona World, que finalment va ser adjudicat a l’em-
presa Hard Rock.

El conseller Calvet, però, ha reivindicat en la seva intervenció que el Govern «ha 
treballat, està treballant i treballarà per a crear les condicions que permetin desenvo-
lupar aquest projecte estratègic» per al Camp de Tarragona «i el total del país» sense 
que això suposi «una inversió pública», i que no s’hi destinaran recursos públics.

– Està segur el Govern de la Generalitat de Catalunya que el projecte del Centre 
Recreatiu Turístic de Vila-Seca i Salou és econòmicament viable?

Palau del Parlament, 26 de juny de 2019
David Cid Colomer, Yolanda López Fernández, diputats, GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el model turístic del 
joc i de sol i platja
314-05018/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CATECP

Reg. 41367 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat, Yolanda López Fernández, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En la sessió de Control al Govern celebrada el dimecres 26 de juny, el conseller 

de Territori i Sostenibilitat, ha admès que la Generalitat de Catalunya comprarà a 
través de l’Incasòl, comprarà els terrenys propietat de Caixabank, Criteria, on s’ha 
de construir el projecte del Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou, 
popularment conegut com a Barcelona World, que finalment va ser adjudicat a l’em-
presa Hard Rock.

El conseller Calvet, però, ha reivindicat en la seva intervenció que el Govern «ha 
treballat, està treballant i treballarà per a crear les condicions que permetin desenvo-
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lupar aquest projecte estratègic» per al Camp de Tarragona «i el total del país» sense 
que això suposi «una inversió pública», i que no s’hi destinaran recursos públics.

– Té com a model turístic la Generalitat el turisme del joc i de sol i platja?

Palau del Parlament, 26 de juny de 2019
David Cid Colomer, Yolanda López Fernández, diputats, GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals Hard Rock no compra directament els terrenys de Vila-seca i 
Salou (Tarragonès) on vol construir un centre recreatiu i turístic
314-05019/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CATECP

Reg. 41368 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat, Yolanda López Fernández, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En la sessió de Control al Govern celebrada el dimecres 26 de juny, el conseller 

de Territori i Sostenibilitat, ha admès que la Generalitat de Catalunya comprarà a 
través de l’Incasòl, comprarà els terrenys propietat de Caixabank, Criteria, on s’ha 
de construir el projecte del Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou, 
popularment conegut com a Barcelona World, que finalment va ser adjudicat a l’em-
presa Hard Rock.

El conseller Calvet, però, ha reivindicat en la seva intervenció que el Govern «ha 
treballat, està treballant i treballarà per a crear les condicions que permetin desenvo-
lupar aquest projecte estratègic» per al Camp de Tarragona «i el total del país» sense 
que això suposi «una inversió pública», i que no s’hi destinaran recursos públics.

– Quin és el motiu pel qual l’empresa Hard Rock no compra els terrenys direc-
tament a Caixabank?

Palau del Parlament, 26 de juny de 2019
David Cid Colomer, Yolanda López Fernández, diputats, GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les condicions 
de Caixabank per a la venda dels terrenys de Vila-seca i Salou 
(Tarragonès) on s’ha de construir un centre recreatiu i turístic
314-05020/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CATECP

Reg. 41369 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat, Yolanda López Fernández, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En la sessió de Control al Govern celebrada el dimecres 26 de juny, el conseller 

de Territori i Sostenibilitat, ha admès que la Generalitat de Catalunya comprarà a 
través de l’Incasòl, comprarà els terrenys propietat de Caixabank, Criteria, on s’ha 
de construir el projecte del Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou, 
popularment conegut com a Barcelona World, que finalment va ser adjudicat a l’em-
presa Hard Rock.

El conseller Calvet, però, ha reivindicat en la seva intervenció que el Govern «ha 
treballat, està treballant i treballarà per a crear les condicions que permetin desenvo-
lupar aquest projecte estratègic» per al Camp de Tarragona «i el total del país» sense 
que això suposi «una inversió pública», i que no s’hi destinaran recursos públics.

– L’Empresa Hard Rock rebutjava els termes de les condicions que fixava Cai-
xabank per la venda dels terrenys?

Palau del Parlament, 26 de juny de 2019
David Cid Colomer, Yolanda López Fernández, diputats, GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les negociacions 
amb Criteria per a la compra dels terrenys de Vila-seca i Salou 
(Tarragonès) on s’ha de construir un centre recreatiu i turístic
314-05021/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CATECP

Reg. 41370 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat, Yolanda López Fernández, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En la sessió de Control al Govern celebrada el dimecres 26 de juny, el conseller 

de Territori i Sostenibilitat, ha admès que la Generalitat de Catalunya comprarà a 
través de l’Incasòl, comprarà els terrenys propietat de Caixabank, Criteria, on s’ha 
de construir el projecte del Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou, 
popularment conegut com a Barcelona World, que finalment va ser adjudicat a l’em-
presa Hard Rock.

El conseller Calvet, però, ha reivindicat en la seva intervenció que el Govern «ha 
treballat, està treballant i treballarà per a crear les condicions que permetin desenvo-
lupar aquest projecte estratègic» per al Camp de Tarragona «i el total del país» sense 
que això suposi «una inversió pública», i que no s’hi destinaran recursos públics.

– Qui ha liderat les negociacions amb Criteria per part del Govern de la Genera-
litat per fer efectiva la compra dels terrenys? Hi ha participat directament el conse-
ller de Territori i Sostenibilitat?

Palau del Parlament, 26 de juny de 2019
David Cid Colomer, Yolanda López Fernández, diputats, GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació 
del vicepresident del Govern en la negociació per a la compra dels 
terrenys de Vila-seca i Salou (Tarragonès) on s’ha de construir un 
centre recreatiu i turístic
314-05022/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CATECP

Reg. 41371 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat, Yolanda López Fernández, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En la sessió de Control al Govern celebrada el dimecres 26 de juny, el conseller 

de Territori i Sostenibilitat, ha admès que la Generalitat de Catalunya comprarà a 
través de l’Incasòl, comprarà els terrenys propietat de Caixabank, Criteria, on s’ha 
de construir el projecte del Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou, 
popularment conegut com a Barcelona World, que finalment va ser adjudicat a l’em-
presa Hard Rock.

El conseller Calvet, però, ha reivindicat en la seva intervenció que el Govern «ha 
treballat, està treballant i treballarà per a crear les condicions que permetin desenvo-
lupar aquest projecte estratègic» per al Camp de Tarragona «i el total del país» sense 
que això suposi «una inversió pública», i que no s’hi destinaran recursos públics.

– Tenia el vicepresident del Govern de la Generalitat coneixement d’aquesta ope-
ració? Ha participat el vicepresident del Govern de la Generalitat a la negociació?

Palau del Parlament, 26 de juny de 2019
David Cid Colomer, Yolanda López Fernández, diputats, GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació del 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda en les 
negociacions amb Criteria per a la compra d’uns terrenys de Vila-
seca i Salou (Tarragonès)
314-05023/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CATECP

Reg. 41372 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat, Yolanda López Fernández, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En la sessió de Control al Govern celebrada el dimecres 26 de juny, el conseller 

de Territori i Sostenibilitat, ha admès que la Generalitat de Catalunya comprarà a 
través de l’Incasòl, comprarà els terrenys propietat de Caixabank, Criteria, on s’ha 
de construir el projecte del Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou, 
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popularment conegut com a Barcelona World, que finalment va ser adjudicat a l’em-
presa Hard Rock.

El conseller Calvet, però, ha reivindicat en la seva intervenció que el Govern «ha 
treballat, està treballant i treballarà per a crear les condicions que permetin desenvo-
lupar aquest projecte estratègic» per al Camp de Tarragona «i el total del país» sense 
que això suposi «una inversió pública», i que no s’hi destinaran recursos públics.

– Ha participat el Departament d’Economia a aquestes negociacions amb Cri-
teria?

Palau del Parlament, 26 de juny de 2019
David Cid Colomer, Yolanda López Fernández, diputats, GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el preu de 
l’adquisició dels terrenys de Vila-seca i Salou (Tarragonès) on s’ha de 
construir un centre recreatiu i turístic
314-05024/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CATECP

Reg. 41373 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat, Yolanda López Fernández, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En la sessió de Control al Govern celebrada el dimecres 26 de juny, el conseller 

de Territori i Sostenibilitat, ha admès que la Generalitat de Catalunya comprarà a 
través de l’Incasòl, comprarà els terrenys propietat de Caixabank, Criteria, on s’ha 
de construir el projecte del Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou, 
popularment conegut com a Barcelona World, que finalment va ser adjudicat a l’em-
presa Hard Rock.

El conseller Calvet, però, ha reivindicat en la seva intervenció que el Govern «ha 
treballat, està treballant i treballarà per a crear les condicions que permetin desenvo-
lupar aquest projecte estratègic» per al Camp de Tarragona «i el total del país» sense 
que això suposi «una inversió pública», i que no s’hi destinaran recursos públics.

– Quin preu exacte pagarà la Generalitat de Catalunya a Caixabank per l’adqui-
sició dels terrenys?

Palau del Parlament, 26 de juny de 2019
David Cid Colomer, Yolanda López Fernández, diputats, GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment que 
la compra d’uns terrenys de Vila-seca i Salou (Tarragonès) no tindrà 
cap cost per a les finances de la Generalitat
314-05025/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CATECP

Reg. 41374 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat, Yolanda López Fernández, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En la sessió de Control al Govern celebrada el dimecres 26 de juny, el conseller 

de Territori i Sostenibilitat, ha admès que la Generalitat de Catalunya comprarà a 
través de l’Incasòl, comprarà els terrenys propietat de Caixabank, Criteria, on s’ha 
de construir el projecte del Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou, 
popularment conegut com a Barcelona World, que finalment va ser adjudicat a l’em-
presa Hard Rock.

El conseller Calvet, però, ha reivindicat en la seva intervenció que el Govern «ha 
treballat, està treballant i treballarà per a crear les condicions que permetin desenvo-
lupar aquest projecte estratègic» per al Camp de Tarragona «i el total del país» sense 
que això suposi «una inversió pública», i que no s’hi destinaran recursos públics.

– Com pot garantir el Govern de la Generalitat que aquesta operació no tindrà 
cap cost per les finances de la Generalitat?

Palau del Parlament, 26 de juny de 2019
David Cid Colomer, Yolanda López Fernández, diputats, GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions 
previstes als terrenys de Vila-seca i Salou (Tarragonès) on Hard Rock 
vol construir un centre recreatiu i turístic
314-05026/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CATECP

Reg. 41375 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat, Yolanda López Fernández, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En la sessió de Control al Govern celebrada el dimecres 26 de juny, el conseller 

de Territori i Sostenibilitat, ha admès que la Generalitat de Catalunya comprarà a 
través de l’Incasòl, comprarà els terrenys propietat de Caixabank, Criteria, on s’ha 
de construir el projecte del Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou, 
popularment conegut com a Barcelona World, que finalment va ser adjudicat a l’em-
presa Hard Rock.
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El conseller Calvet, però, ha reivindicat en la seva intervenció que el Govern «ha 
treballat, està treballant i treballarà per a crear les condicions que permetin desenvo-
lupar aquest projecte estratègic» per al Camp de Tarragona «i el total del país» sense 
que això suposi «una inversió pública», i que no s’hi destinaran recursos públics.

– La Generalitat de Catalunya, com a nova propietària dels terrenys, haurà de 
realitzar alguna inversió abans de vendre’ls a l’empresa Hard Rock?

Palau del Parlament, 26 de juny de 2019
David Cid Colomer, Yolanda López Fernández, diputats, GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compromís 
de Hard Rock d’adquirir tots els terrenys de Vila-seca i Salou 
(Tarragonès) comprats a Caixabank
314-05027/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CATECP

Reg. 41376 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat, Yolanda López Fernández, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En la sessió de Control al Govern celebrada el dimecres 26 de juny, el conseller 

de Territori i Sostenibilitat, ha admès que la Generalitat de Catalunya comprarà a 
través de l’Incasòl, comprarà els terrenys propietat de Caixabank, Criteria, on s’ha 
de construir el projecte del Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou, 
popularment conegut com a Barcelona World, que finalment va ser adjudicat a l’em-
presa Hard Rock.

El conseller Calvet, però, ha reivindicat en la seva intervenció que el Govern «ha 
treballat, està treballant i treballarà per a crear les condicions que permetin desenvo-
lupar aquest projecte estratègic» per al Camp de Tarragona «i el total del país» sense 
que això suposi «una inversió pública», i que no s’hi destinaran recursos públics.

– Té el compromís el Govern de la Generalitat de l’empresa de Hard Rock d’ad-
quirir els terrenys a l’Incasòl en la seva totalitat?

Palau del Parlament, 26 de juny de 2019
David Cid Colomer, Yolanda López Fernández, diputats, GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat de 
vendre parcialment els terrenys de Vila-seca i Salou (Tarragonès) 
comprats a Caixabank
314-05028/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CATECP

Reg. 41377 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat, Yolanda López Fernández, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En la sessió de Control al Govern celebrada el dimecres 26 de juny, el conseller 

de Territori i Sostenibilitat, ha admès que la Generalitat de Catalunya comprarà a 
través de l’Incasòl, comprarà els terrenys propietat de Caixabank, Criteria, on s’ha 
de construir el projecte del Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou, 
popularment conegut com a Barcelona World, que finalment va ser adjudicat a l’em-
presa Hard Rock.

El conseller Calvet, però, ha reivindicat en la seva intervenció que el Govern «ha 
treballat, està treballant i treballarà per a crear les condicions que permetin desenvo-
lupar aquest projecte estratègic» per al Camp de Tarragona «i el total del país» sense 
que això suposi «una inversió pública», i que no s’hi destinaran recursos públics.

– Es planteja vendre la Generalitat de Catalunya només una part dels terrenys 
comprats a Caixabank a l’empresa Hard Rock si aquesta fos una de les condicions 
per desenvolupar el projecte?

Palau del Parlament, 26 de juny de 2019
David Cid Colomer, Yolanda López Fernández, diputats, GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els termes de la 
compra a Caixabank d’uns terrenys a Vila-seca i Salou (Tarragonès)
314-05029/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CATECP

Reg. 41378 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat, Yolanda López Fernández, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En la sessió de Control al Govern celebrada el dimecres 26 de juny, el conseller 

de Territori i Sostenibilitat, ha admès que la Generalitat de Catalunya comprarà a 
través de l’Incasòl, comprarà els terrenys propietat de Caixabank, Criteria, on s’ha 
de construir el projecte del Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou, 
popularment conegut com a Barcelona World, que finalment va ser adjudicat a l’em-
presa Hard Rock.
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El conseller Calvet, però, ha reivindicat en la seva intervenció que el Govern «ha 
treballat, està treballant i treballarà per a crear les condicions que permetin desenvo-
lupar aquest projecte estratègic» per al Camp de Tarragona «i el total del país» sense 
que això suposi «una inversió pública», i que no s’hi destinaran recursos públics.

– Quins seran els termes de la compra dels terrenys per part de l’Incasòl a Cai-
xabank?

Palau del Parlament, 26 de juny de 2019
David Cid Colomer, Yolanda López Fernández, diputats, GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les condicions de 
venda a Hard Rock dels terrenys de Vila-seca i Salou (Tarragonès) on 
s’ha de construir un centre recreatiu i turístic
314-05030/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CATECP

Reg. 41379 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat, Yolanda López Fernández, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En la sessió de Control al Govern celebrada el dimecres 26 de juny, el conseller 

de Territori i Sostenibilitat, ha admès que la Generalitat de Catalunya comprarà a 
través de l’Incasòl, comprarà els terrenys propietat de Caixabank, Criteria, on s’ha 
de construir el projecte del Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou, 
popularment conegut com a Barcelona World, que finalment va ser adjudicat a l’em-
presa Hard Rock.

El conseller Calvet, però, ha reivindicat en la seva intervenció que el Govern «ha 
treballat, està treballant i treballarà per a crear les condicions que permetin desenvo-
lupar aquest projecte estratègic» per al Camp de Tarragona «i el total del país» sense 
que això suposi «una inversió pública», i que no s’hi destinaran recursos públics.

– Quines seran les condicions de venda dels terrenys a l’empresa Hard Rock?

Palau del Parlament, 26 de juny de 2019
David Cid Colomer, Yolanda López Fernández, diputats, GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat que 
Hard Rock no posi en funcionament el centre recreatiu i turístic a 
Vila-seca i Salou (Tarragonès)
314-05031/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CATECP

Reg. 41380 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat, Yolanda López Fernández, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
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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: 
En la sessió de Control al Govern celebrada el dimecres 26 de juny, el conseller 

de Territori i Sostenibilitat, ha admès que la Generalitat de Catalunya comprarà a 
través de l’Incasòl, comprarà els terrenys propietat de Caixabank, Criteria, on s’ha 
de construir el projecte del Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou, 
popularment conegut com a Barcelona World, que finalment va ser adjudicat a l’em-
presa Hard Rock.

El conseller Calvet, però, ha reivindicat en la seva intervenció que el Govern «ha 
treballat, està treballant i treballarà per a crear les condicions que permetin desenvo-
lupar aquest projecte estratègic» per al Camp de Tarragona «i el total del país» sense 
que això suposi «una inversió pública», i que no s’hi destinaran recursos públics.

– Què passarà si el projecte de Hard Rock no es posa en marxa? Quin cost as-
sumirà l’Incasòl?

Palau del Parlament, 26 de juny de 2019
David Cid Colomer, Yolanda López Fernández, diputats, GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament de la 
compra dels terrenys de Caixabank a Vila-seca i Salou (Tarragonès)
314-05032/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CATECP

Reg. 41381 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat, Yolanda López Fernández, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En la sessió de Control al Govern celebrada el dimecres 26 de juny, el conseller 

de Territori i Sostenibilitat, ha admès que la Generalitat de Catalunya comprarà a 
través de l’Incasòl, comprarà els terrenys propietat de Caixabank, Criteria, on s’ha 
de construir el projecte del Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou, 
popularment conegut com a Barcelona World, que finalment va ser adjudicat a l’em-
presa Hard Rock.

El conseller Calvet, però, ha reivindicat en la seva intervenció que el Govern «ha 
treballat, està treballant i treballarà per a crear les condicions que permetin desenvo-
lupar aquest projecte estratègic» per al Camp de Tarragona «i el total del país» sense 
que això suposi «una inversió pública», i que no s’hi destinaran recursos públics.

– Com pensa la Generalitat de Catalunya finançar aquesta operació de compra 
de sòl?

Palau del Parlament, 26 de juny de 2019
David Cid Colomer, Yolanda López Fernández, diputats, GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’hectàrees comprades per l’Institut Català del Sòl del 2013 ençà
314-05033/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CATECP

Reg. 41382 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat, Yolanda López Fernández, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En la sessió de Control al Govern celebrada el dimecres 26 de juny, el conseller 

de Territori i Sostenibilitat, ha admès que la Generalitat de Catalunya comprarà a 
través de l’Incasòl, comprarà els terrenys propietat de Caixabank, Criteria, on s’ha 
de construir el projecte del Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou, 
popularment conegut com a Barcelona World, que finalment va ser adjudicat a l’em-
presa Hard Rock.

El conseller Calvet, però, ha reivindicat en la seva intervenció que el Govern «ha 
treballat, està treballant i treballarà per a crear les condicions que permetin desenvo-
lupar aquest projecte estratègic» per al Camp de Tarragona «i el total del país» sense 
que això suposi «una inversió pública», i que no s’hi destinaran recursos públics.

– Quantes hectàrees de sòl ha comprat l’Incasòl des de l’any 2013 fins a l’actua-
litat?

Palau del Parlament, 26 de juny de 2019
David Cid Colomer, Yolanda López Fernández, diputats, GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’hectàrees venudes per l’Institut Català del Sòl del 2013 ençà
314-05034/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CATECP

Reg. 41383 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat, Yolanda López Fernández, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En la sessió de Control al Govern celebrada el dimecres 26 de juny, el conseller 

de Territori i Sostenibilitat, ha admès que la Generalitat de Catalunya comprarà a 
través de l’Incasòl, comprarà els terrenys propietat de Caixabank, Criteria, on s’ha 
de construir el projecte del Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou, 
popularment conegut com a Barcelona World, que finalment va ser adjudicat a l’em-
presa Hard Rock.

El conseller Calvet, però, ha reivindicat en la seva intervenció que el Govern «ha 
treballat, està treballant i treballarà per a crear les condicions que permetin desenvo-
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lupar aquest projecte estratègic» per al Camp de Tarragona «i el total del país» sense 
que això suposi «una inversió pública», i que no s’hi destinaran recursos públics.

– Quantes hectàrees de sòl ha venut l’Incasòl des de l’any 2013 fins l’actualitat?

Palau del Parlament, 26 de juny de 2019
David Cid Colomer, Yolanda López Fernández, diputats, GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el benefici obtingut 
per l’Institut Català del Sòl per la venda de sòl del 2013 ençà
314-05035/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CATECP

Reg. 41384 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat, Yolanda López Fernández, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En la sessió de Control al Govern celebrada el dimecres 26 de juny, el conseller 

de Territori i Sostenibilitat, ha admès que la Generalitat de Catalunya comprarà a 
través de l’Incasòl, comprarà els terrenys propietat de Caixabank, Criteria, on s’ha 
de construir el projecte del Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou, 
popularment conegut com a Barcelona World, que finalment va ser adjudicat a l’em-
presa Hard Rock.

El conseller Calvet, però, ha reivindicat en la seva intervenció que el Govern «ha 
treballat, està treballant i treballarà per a crear les condicions que permetin desenvo-
lupar aquest projecte estratègic» per al Camp de Tarragona «i el total del país» sense 
que això suposi «una inversió pública», i que no s’hi destinaran recursos públics.

– Quin és el benefici obtingut per la venda de sòl per part de l’Incasòl des del 
2013 fins a l’actualitat?

Palau del Parlament, 26 de juny de 2019
David Cid Colomer, Yolanda López Fernández, diputats, GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució dels 
ingressos generats per la taxa turística
314-05036/12

FORMULACIÓ: RAFEL BRUGUERA BATALLA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 41398 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

A la Mesa del Parlament
Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Com valora el Govern la distribució a parts iguals entre la Generalitat i el món 
local dels ingressos generats per la taxa turística?

Palau del Parlament, 26 de juny de 2019
Rafel Bruguera Batalla, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució dels 
ingressos generats per la taxa turística el 2018
314-05037/12

FORMULACIÓ: RAFEL BRUGUERA BATALLA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 41399 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

A la Mesa del Parlament
Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins han estat els ingressos totals generats per la taxa turística l’any 2018 i 

quina ha estat la seva distribució?

Palau del Parlament, 26 de juny de 2019
Rafel Bruguera Batalla, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació de la 
distribució dels ingressos generats per la taxa turística
314-05038/12

FORMULACIÓ: RAFEL BRUGUERA BATALLA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 41400 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.07.2019

A la Mesa del Parlament
Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Govern proposar la modificació de la distribució dels ingressos 

generats per la taxa turística? En cas afirmatiu, com ho pensa fer?

Palau del Parlament, 26 de juny de 2019
Rafel Bruguera Batalla, diputat GP PSC-Units
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3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

3.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la previsió de tancament econòmic
322-00123/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 41686 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 02.07.2019

A la Mesa del Parlament
Josep Riera i Font, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 

amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a la 
presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la previsió de tancament econòmic de la CCMA.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2019
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la política retributiva de l’ens
322-00124/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 41692 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 02.07.2019

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Ignacio Martín Blanco, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 196.2 y 3 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta a la presidenta en funciones del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals la siguiente pregunta, para que le sea respondida oralmente 
ante la Comisión. 

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– Sobre la política retributiva de la CCMA. 

Palacio del Parlamento, 1 de julio de 2019
Ignacio Martín Blanco, diputado GP Cs
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre les mesures per a fer atractius els continguts 
audiovisuals en català per al públic jove
322-00125/12

ANUNCI: RAQUEL SANS GUERRA, DEL GP ERC

Reg. 41699 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 02.07.2019

A la Mesa del Parlament
Raquel Sans Guerra, diputada del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 

que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a la vicepresi-
denta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Els mitjans de comunicació de la CCMA han estat eines fonamentals per a la 

supervivència del català. Com pensen continuar sent-t’ho davant del canvi d’hàbits 
de consum de continguts audiovisuals per part dels joves? Què tenen previst per 
atraure aquest públic?

Palau del Parlament, 28 de juny de 2019
Raquel Sans Guerra, diputada GP ERC

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre els objectius del Consell Professional de 
Continguts i Programes d’Entreteniment i Culturals
322-00126/12

ANUNCI: RAQUEL SANS GUERRA, DEL GP ERC

Reg. 41700 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 02.07.2019

A la Mesa del Parlament
Raquel Sans Guerra, diputada del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 

que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a la vicepresi-
denta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és l’objectiu del nou òrgan Professional de Continguts i Programes d’En-

treteniment i Culturals, que és pioner a tot l’Estat?

Palau del Parlament, 28 de juny de 2019
Raquel Sans Guerra, diputada GP ERC
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre els ingressos per publicitat
322-00127/12

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 41705 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 02.07.2019

A la Mesa del Parlament
David Pérez Ibáñez, portaveu a la Comissió de Control de l’Actuació de la Cor-

poració Catalana de Mitjans Audiovisuals del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Par-
lament, presenta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre els ingressos publicitaris de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-

visuals.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2019
David Pérez Ibáñez, portaveu a la CCMA, GP PSC-Units

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la gestió financera
322-00128/12

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 41706 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 02.07.2019

A la Mesa del Parlament
David Pérez Ibáñez, portaveu a la Comissió de Control de l’Actuació de la Cor-

poració Catalana de Mitjans Audiovisuals del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Par-
lament, presenta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la gestió financera de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2019
David Pérez Ibáñez, portaveu a la CCMA, GP PSC-Units
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el contingut dels programes divulgatius i de 
reportatges
323-00156/12

ANUNCI: DANIEL SERRANO CORONADO, DEL SP PPC

Reg. 41666 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 02.07.2019

A la Mesa del Parlament
Daniel Serrano Coronado, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Par-
lament, presenta a Vicent Sanchis Llàcer, director de Televisió de Catalunya, la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el contingut dels programes divulgatius i de reportatges.

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2019
Daniel Serrano Coronado, diputat SP PPC

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el balanç de la temporada pel que fa a informatius 
i programes de TV3
323-00157/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 41687 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 02.07.2019

A la Mesa del Parlament
Josep Riera i Font, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 

amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Vi-
cent Sanchis, director de TV3 la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Balanç de temporada de TV3 en informatius i programes.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2019
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre l’audiència de TV3
323-00158/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 41688 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 02.07.2019

A la Mesa del Parlament
Josep Riera i Font, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 

amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Vi-
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cent Sanchis, director de TV3 la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre l’audiència del mes de juny de TV3 i del global de la temporada.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2019
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la programació d’estiu de TV3
323-00159/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 41689 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 02.07.2019

A la Mesa del Parlament
Josep Riera i Font, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 

amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Vi-
cent Sanchis, director de TV3 la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la programació d’estiu de TV3.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2019
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre el balanç de la temporada pel 
que fa a informatius i programes de Catalunya Ràdio
323-00160/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 41690 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 02.07.2019

A la Mesa del Parlament
Josep Riera i Font, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 

amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Saül 
Gordillo, director de Catalunya Ràdio la pregunta següent, per tal que li sigui res-
posta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Balanç de la temporada de Catalunya Ràdio en informatius i programes.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2019
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat
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Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre la darrera onada de l’Estudi 
General de Mitjans
323-00161/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 41691 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 02.07.2019

A la Mesa del Parlament
Josep Riera i Font, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 

amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Saül 
Gordillo, director de Catalunya Ràdio la pregunta següent, per tal que li sigui res-
posta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre l’última onada d’audiències de l’EGM.

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2019
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el temps dedicat a la denúncia d’una agressió 
d’una mestra a una alumna en una escola de Terrassa (Vallès 
Occidental) i el dedicat a desmentir la notícia
323-00162/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 41693 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 02.07.2019

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Ignacio Martín Blanco, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 196.2 y 3 del Reglamento del Parlamento, presen-
ta a Vicent Sanchis, director de Televisió de Catalunya la siguiente pregunta, para 
que le sea respondida oralmente ante la Comisión. 

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– Sobre los minutos dedicados en la programación de TV3 a la denuncia por la 

agresión a una alumna de Terrassa por parte de su maestra y los minutos dedicados 
a desmentir la noticia de la denuncia por la agresión a una alumna de Terrassa por 
parte de su maestra. 

Palacio del Parlamento, 1 de julio de 2019
Ignacio Martín Blanco, diputado GP Cs
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el tractament de la llengua a l’educació en el 
programa Llenguaferits
323-00163/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 41694 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 02.07.2019

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Ignacio Martín Blanco, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Vicent 
Sanchis, director de Televisió de Catalunya la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment davant la Comissió. 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Sobre el tractament de la llengua a l’educació al programa Llenguaferits. 

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2019
Ignacio Martín Blanco, diputat GP Cs

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre 
oralment en comissió sobre la missió de servei públic del programa 
Llenguaferits
323-00164/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 41695 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 02.07.2019

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Ignacio Martín Blanco, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Vicent 
Sanchis, director de Televisió de Catalunya la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment davant la Comissió. 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Sobre la missió de servei públic audiovisual que TV3 ha perseguit amb el pro-

grama Llenguaferits. 

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2019
Ignacio Martín Blanco, diputat GP Cs
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la utilització d’expressions partidistes en els 
informatius de TV3
323-00165/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 41696 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 02.07.2019

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Ignacio Martín Blanco, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Vicent 
Sanchis, director de Televisió de Catalunya la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment davant la Comissió. 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Sobre la reiterada i intencionada utilització d’expressions partidistes en espais 

informatius de TV3 tot i conèixer que serveixen per enganyar els espectadors. 

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2019
Ignacio Martín Blanco, diputat GP Cs

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre 
oralment en comissió sobre el menyspreu de TV3 a les institucions 
democràtiques de l’estat de dret
323-00166/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 41697 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 02.07.2019

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Ignacio Martín Blanco, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 196.2 y 3 del Reglamento del Parlamento, presen-
ta a Vicent Sanchis, director de Televisió de Catalunya la siguiente pregunta, para 
que le sea respondido oralmente ante la Comisión. 

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– Sobre el desprecio de TV3 a las instituciones democráticas de nuestro Estado 

Social y Democrático de Derecho cuya actuación es necesaria para el mantenimi-
ento de una sociedad democrática. 

Palacio del Parlamento, 1 de julio de 2019
Ignacio Martín Blanco, diputado GP Cs
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre les condicions de treball de la secció d’esports
323-00167/12

ANUNCI: NATÀLIA SÀNCHEZ DIPP, DEL SP CUP-CC

Reg. 41698 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 02.07.2019

A la Mesa del Parlament
Natàlia Sànchez Dipp, diputada del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 
3 del Reglament del Parlament, presenta a Vicent Sanchis, director de TVC, la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre les condicions de treball en la secció d’esports.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2019
Natàlia Sànchez Dipp, diputada SP CUP-CC

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la valoració relativa a objectivitat i pluralitat 
informativa atorgada en la darrera enquesta del Centre d’Estudis 
d’Opinió
323-00168/12

ANUNCI: RAQUEL SANS GUERRA, DEL GP ERC

Reg. 41701 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 02.07.2019

A la Mesa del Parlament
Raquel Sans Guerra, diputada del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Vicent 
Sanchis, director de Televició de Catalunya, la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Segons el CEO, TV3 és el canal preferit tant per a l’entreteniment com per a la 

informació, així com rep molt bona valoració pel que fa a objectivitat i pluralitat in-
formativa. Com pensen continuar treballant perquè aquesta avaluació continuï sent 
així de positiva?

Palau del Parlament, 28 de juny de 2019
Raquel Sans Guerra, diputada GP ERC
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Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre l’obtenció del premi 
Comunicació 2019 de l’Associació de Publicacions Periòdiques en 
Català
323-00169/12

ANUNCI: RAQUEL SANS GUERRA, DEL GP ERC

Reg. 41702 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 02.07.2019

A la Mesa del Parlament
Raquel Sans Guerra, diputada del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 

que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Saül Gor-
dillo, director de Catalunya Ràdio, la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Com interpreten que se’ls hagi atorgat el Premi Comunicació 2019 de l’APPEC?

Palau del Parlament, 28 de juny de 2019
Raquel Sans Guerra, diputada GP ERC

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre les mesures per a millorar el tractament informatiu 
dels infants
323-00170/12

ANUNCI: RAQUEL SANS GUERRA, DEL GP ERC

Reg. 41703 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 02.07.2019

A la Mesa del Parlament
Raquel Sans Guerra, diputada del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Vicent 
Sanchis, director de Televisió de Catalunya, la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures pensen prendre per millorar envers el tractament informatiu 

dels infants als mitjans de comunicació, en la línia de l’informe del Síndic de maig 
del 2019?

Palau del Parlament, 28 de juny de 2019
Raquel Sans Guerra, diputada GP ERC
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Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre la transmissió de la diada 
castellera de Sant Joan de Valls (Alt Camp)
323-00171/12

ANUNCI: RAQUEL SANS GUERRA, DEL GP ERC

Reg. 41704 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 02.07.2019

A la Mesa del Parlament
Raquel Sans Guerra, diputada del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 

que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Saül Gor-
dillo, director de Catalunya Ràdio, la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Una de les apostes castelleres d’aquest estiu a Catalunya Ràdio és la retrans-

missió de les cites castelleres. Per Sant Joan, a Valls, va tenir lloc la primera. Quina 
valoració en fan?

Palau del Parlament, 28 de juny de 2019
Raquel Sans Guerra, diputada GP ERC

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre les dades d’audiència de la 
segona onada de l’Estudi General de Mitjans
323-00172/12

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 41707 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 02.07.2019

A la Mesa del Parlament
David Pérez Ibáñez, portaveu a la Comissió de Control de l’Actuació de la Cor-

poració Catalana de Mitjans Audiovisuals del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Par-
lament, presenta a Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Valoració sobre les darreres dades d’audiència corresponents a la segona onada 

de l’Estudi General de Mitjans.

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2019
David Pérez Ibáñez, portaveu a la CCMA GP PSC-Units



BOPC 377
5 de juliol de 2019

3.27.10. Preguntes orals en comissió 66

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la situació del Departament d’Esports
323-00173/12

ANUNCI: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 41711 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 02.07.2019

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Par-
lament, presenta a Vicent Sanchís, director de TVC la pregunta següent, per tal que 
li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la situació del departament d’esports.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compromís de Hard Rock d’adquirir tots els terrenys de Vila-seca i Salou (Tarragonès) comprats a Caixabank
	314-05027/12
	Formulació: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat de vendre parcialment els terrenys de Vila-seca i Salou (Tarragonès) comprats a Caixabank
	314-05028/12
	Formulació: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els termes de la compra a Caixabank d’uns terrenys a Vila-seca i Salou (Tarragonès)
	314-05029/12
	Formulació: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les condicions de venda a Hard Rock dels terrenys de Vila-seca i Salou (Tarragonès) on s’ha de construir un centre recreatiu i turístic
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