
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el programa Esfera
310-00200/12
Substanciació 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les dades de l’increment 
de la pobresa i les polítiques socials
310-00201/12
Substanciació 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el canvi climàtic
310-00202/12
Substanciació 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la prevenció d’emergències 
i els plans i els mitjans del Departament d’Interior per a fer-hi front
310-00203/12
Substanciació 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’emissió de documentals 
a TV3
310-00204/12
Substanciació 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la coordinació postemer-
gència de l’incendi de la Ribera d’Ebre
310-00205/12
Substanciació 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’acompanyament institu-
cional dels menors sense referents familiars
310-00206/12
Substanciació 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el pagament de la paga 
extra del 2013 als treballadors públics
310-00207/12
Substanciació 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’impacte pressupostari 
de projectes privats
310-00208/12
Substanciació 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els plans relatius a l’ac-
ció exterior
310-00209/12
Substanciació 16

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la xifra 
rècord de la taxa de pobresa
317-00116/12
Substanciació 16
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la va-
loració del fet que la justícia europea hagi denegat a Carles Puigdemont i Antoni 
Comín prendre possessió del càrrec com a eurodiputats
317-00117/12
Substanciació 17

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la capa-
citat col·lectiva de reacció davant d’incendis com el de la Ribera d’Ebre, el Segrià i 
les Garrigues i sobre el rescabalament a les famílies i els territoris afectats
317-00118/12
Substanciació 17

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els 
atacs xenòfobs contra centres en què viuen menors estrangers no acompanyats
317-00119/12
Substanciació 17

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la res-
posta a la nova onada de repressió contra Catalunya
317-00120/12
Substanciació 17

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la re-
percussió internacional del judici de l’1 d’octubre i sobre la repressió a persones i 
institucions per part de l’Estat i la justícia
317-00121/12
Substanciació 17

1.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la situació de la llei del 
patrimoni immaterial català i de l’associacionisme cultural
311-00751/12
Substanciació 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures i el calen-
dari previstos per a donar suport a l’estudi i la restauració del conjunt dels menhirs 
dipositats al santuari del Miracle, de Riner (Solsonès)
311-00785/12
Substanciació 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el diàleg previst amb 
els ens vinculats al projecte d’emplaçament definitiu dels menhirs dipositats al san-
tuari del Miracle, Renir (Solsonès)
311-00786/12
Substanciació 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures de con-
servació adoptades del 2010 ençà per als monuments de Tarragona amenaçats per 
l’erosió de la costa
311-00800/12
Substanciació 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures de conser-
vació previstes per als monuments de Tarragona amenaçats per l’erosió de la costa
311-00801/12
Substanciació 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de fer un 
estudi geològic i patrimonial per a avaluar l’estat de conservació del conjunt arqueo-
lògic i monumental de la ciutat de Tarragona
311-00803/12
Substanciació 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les iniciatives per a 
assolir que la diada de Sant Jordi sigui declarada patrimoni cultural immaterial de 
la humanitat
311-00927/12
Substanciació 19
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1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’informe preceptiu de la Federa-
ció de Municipis de Catalunya i de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
per a aprovar l’Ordre CLT/14/2019, per la qual es crea el Consell de la Mancomu-
nitat Cultural
314-04473/12
Resposta del Govern 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu per a crear el Consell de 
la Mancomunitat Cultural per mitjà d’una ordre
314-04474/12
Resposta del Govern 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals la Federació 
de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i repre-
sentants dels ajuntaments no formen part del Consell de la Mancomunitat Cultural
314-04475/12
Resposta del Govern 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals s’ha creat el 
Consell de la Mancomunitat Cultural com un òrgan de la Generalitat i les diputacions
314-04476/12
Resposta del Govern 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el quòrum de constitució del Con-
sell de la Mancomunitat Cultural
314-04477/12
Resposta del Govern 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de la coordinació 
del Consell de la Mancomunitat Cultural amb els ajuntaments
314-04478/12
Resposta del Govern 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el que estableix l’article 3.f de 
l’Ordre CLT/14/2019, per la qual es crea el Consell de la Mancomunitat Cultural, al-
tera i condiciona atribucions que el món local exerceix mitjançant la Comissió de 
Govern Local
314-04479/12
Resposta del Govern 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Consell de la Mancomunitat 
Cultural estudiarà els projectes de dimensió territorial del Departament de Cultura
314-04480/12
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions i mesures concretes 
a què es destinaran els 32 milions d’euros previstos per a lluitar contra la violència 
masclista el 2019
314-04507/12
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment que suposen els 32 
milions d’euros destinats a lluitar contra la violència masclista el 2019 respecte als 
pressupostos dels exercicis del 2015 al 2018
314-04508/12
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els departaments que duran a ter-
me les accions i mesures concretes per a lluitar contra la violència masclista el 2019
314-04509/12
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els diners que ha rebut Catalunya 
del Pacte d’estat contra la violència de gènere se sumaran als 32 milions d’euros 
que hi destina la Generalitat
314-04510/12
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reunions del Consell 
Assessor per a l’Impuls del Fòrum Cívic i Social per al Debat Constituent
314-04516/12
Resposta del Govern 29
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones, les entitats i els agents 
socials amb què s’ha reunit el Consell Assessor per a l’Impuls del Fòrum Cívic i So-
cial per al Debat Constituent
314-04517/12
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els temes tractats en les reunions 
del Consell Assessor per a l’Impuls del Fòrum Cívic i Social per al Debat Constituent
314-04518/12
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acords del Consell Assessor 
per a l’Impuls del Fòrum Cívic i Social per al Debat Constituent
314-04519/12
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els informes o dictàmens elaborats 
pel Consell Assessor per a l’Impuls del Fòrum Cívic i Social per al Debat Constituent
314-04520/12
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de la fallada de la pla-
taforma de gestió de personal del sistema informàtic de l’Institut Català de la Salut
314-04531/12
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els problemes provocats per la 
caiguda de la plataforma de gestió de personal del sistema informàtic de l’Institut 
Català de la Salut
314-04532/12
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per l’Institut 
Català de la Salut davant la caiguda del seu sistema informàtic
314-04533/12
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps que s’ha trigat a restablir 
el sistema informàtic de l’Institut Català de la Salut
314-04534/12
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els problemes que la caiguda del 
sistema informàtic de l’Institut Català de la Salut ha provocat al personal sanitari
314-04535/12
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’edat en què entren a la presó per 
primera vegada els joves condemnats per delictes contra la propietat, les persones 
i la salut pública
314-04549/12
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions atorgades a uni-
versitats britàniques
314-04555/12
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la concessió d’ajuts i subvencions 
entre els anys 2013 i 2019 per a tractar qüestions relacionades amb el procés
314-04556/12
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les universitats britàniques que 
han rebut ajuts i subvencions a través de la Fundació Ramon Llull, Diplocat o altres 
organismes dependents del Govern entre els anys 2016 i 2019
314-04557/12
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els conceptes i les finalitats dels 
ajuts i les subvencions que han rebut universitats britàniques a través de la Funda-
ció Ramon Llull, el Diplocat o altres organismes dependents del Govern entre els 
anys 2016 i 2019
314-04558/12
Resposta del Govern 36
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides pressupostàries que 
han rebut el càrrec dels ajuts i les subvencions a universitats britàniques a través 
de la Fundació Ramon Llull, el Diplocat o altres organismes dependents del Govern 
entre els anys 2016 i 2019
314-04559/12
Resposta del Govern 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la concessió d’ajuts i subvencions 
a universitats de països altres que el Regne Unit entre els anys 2016 i 2019
314-04560/12
Resposta del Govern 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment de tramesa del mis-
satge del president de la Generalitat adreçat al personal al servei de la Generalitat 
amb motiu de la diada de Sant Jordi
314-04566/12
Resposta del Govern 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els col·lectius destinataris del mis-
satge del president de la Generalitat adreçat al personal al servei de la Generalitat amb 
motiu de la diada de Sant Jordi
314-04567/12
Resposta del Govern 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les bases de dades emprades per 
a trametre el missatge del president de la Generalitat adreçat al personal al servei 
de la Generalitat amb motiu de la diada de Sant Jordi
314-04568/12
Resposta del Govern 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades personals del personal 
al servei de la Generalitat de què disposa i el tractament que en fa
314-04569/12
Resposta del Govern 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha enviat el missatge del presi-
dent de la Generalitat per la diada de Sant Jordi o algun altre de caràcter institucio-
nal a números de telèfon o comptes de correu electrònic particulars de persones 
al servei de la Generalitat
314-04570/12
Resposta del Govern 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol dels Mossos d’Esquadra 
per a transferir informació rellevant per a aclarir delictes greus comesos per delin-
qüents que estan en crida i cerca
314-04591/12
Resposta del Govern 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el protocol dels Mossos d’Es-
quadra per a transferir informació rellevant per a aclarir delictes greus comesos per 
delinqüents que estan en crida i cerca inclou cap excepció
314-04592/12
Resposta del Govern 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió dels protocols interns dels 
Mossos d’Esquadra per a evitar la descoordinació informativa
314-04593/12
Resposta del Govern 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals els Mossos 
d’Esquadra no van difondre la descripció d’un agressor sexual de Barcelona feta 
per la víctima
314-04594/12
Resposta del Govern 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a protegir els mo-
numents i els llocs d’importància cultural i històrica
314-04595/12
Resposta del Govern 42
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades davant l’ac-
tuació d’un agent dels Mossos d’Esquadra en el desallotjament d’un escorxador a 
Riudellots de la Selva el 16 d’abril de 2019
314-04596/12
Resposta del Govern 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la política de separació interior 
d’interns al Centre Penitenciari Puig de les Basses
314-04644/12
Resposta del Govern 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual la interna que va 
provocar un incident al Centre Penitenciari Puig de les Basses complia una sanció 
a la unitat d’ingressos
314-04645/12
Resposta del Govern 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les condicions de seguretat de la 
unitat d’ingressos del Centre Penitenciari Puig de les Basses
314-04646/12
Resposta del Govern 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a ga-
rantir les hores de pati als interns que es troben a la unitat d’ingressos del Centre 
Penitenciari Puig de les Basses
314-04647/12
Resposta del Govern 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mòduls del Centre Penitenciari 
Puig de les Basses en què es troben els interns amb malalties psiquiàtriques
314-04648/12
Resposta del Govern 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista d’obertura de la 
unitat de psiquiatria al Centre Penitenciari Puig de les Basses
314-04649/12
Resposta del Govern 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’interns que hi ha a la 
unitat d’ingressos del Centre Penitenciari Puig de les Basses
314-04650/12
Resposta del Govern 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de funcionaris destinats 
a vigilància a la unitat d’ingressos del Centre Penitenciari Puig de les Basses
314-04651/12
Resposta del Govern 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’intent de retenció i agressió a 
funcionaris per part d’una interna del Centre Penitenciari Puig de les Basses el 5 
de maig de 2019
314-04652/12
Resposta del Govern 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps transcorregut entre l’inci-
dent del 5 de maig de 2019 al Centre Penitenciari Puig de les Basses i la reducció 
de la interna per part de les forces de seguretat
314-04653/12
Resposta del Govern 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps transcorregut entre l’in-
cident del 5 de maig de 2019 per part d’una interna del Centre Penitenciari Puig de 
les Basses i el darrer que havia provocat
314-04654/12
Resposta del Govern 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’interns que eren al 
pati en el moment de l’incident del 5 de maig de 2019 al Centre Penitenciari Puig 
de les Basses
314-04655/12
Resposta del Govern 49
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possible activació d’algun pro-
tocol de seguretat en el moment de l’incident del 5 de maig de 2019 al Centre Pe-
nitenciari Puig de les Basses
314-04656/12
Resposta del Govern 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presència simultània d’interns 
de tots dos sexes al mateix pati, amb relació a l’incident del 5 de maig de 2019 al 
Centre Penitenciari Puig de les Basses
314-04657/12
Resposta del Govern 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a posar 
fi al tancament d’explotacions lleteres
314-04685/12
Resposta del Govern 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per a nomenar Joana 
Ortega i Alemany assessora en projectes transversals del Departament d’Empresa 
i Coneixement
314-04724/12
Resposta del Govern 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les funcions de l’assessora en pro-
jectes transversals del Departament d’Empresa i Coneixement
314-04725/12
Resposta del Govern 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les condicions laborals de l’asses-
sora en projectes transversals del Departament d’Empresa i Coneixement
314-04726/12
Resposta del Govern 52

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

1.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la previsió 
de tancament econòmic
322-00123/12
Substanciació 53

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
Substanciació 54

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
Substanciació 54

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
Substanciació 54

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
Substanciació 54

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
Substanciació 55
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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
Substanciació 55

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
Substanciació 55

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre l’audiència de TV3
323-00158/12
Substanciació 55

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la programació d’estiu de TV3
323-00159/12
Substanciació 55

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
Substanciació 56

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
Substanciació 56

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
Substanciació 56

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
Substanciació 56

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la missió de servei públic del programa «Llenguaferits»
323-00164/12
Substanciació 56

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
Substanciació 57

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
Substanciació 57

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
Substanciació 57

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
Substanciació 57

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
Substanciació 57
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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
Substanciació 58

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
Substanciació 58

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
Substanciació 58

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la situació del Departament d’Esports
323-00173/12
Substanciació 58

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

2.25. Preguntes al Govern

2.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els programes i projec-
tes del pressupost del Departament de Cultura afectats per l’ordre de 5 d’octubre 
de 2018 de suspensió de les despeses previstes no contractades amb anterioritat
311-00778/12
Retirada 59

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la inversió feta del 2010 
ençà per a conservar els monuments de Tarragona amenaçats per l’erosió de la costa
311-00802/12
Retirada 59

3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el programa Esfera
310-00200/12
Anunci: Carles Riera Albert, del SP CUP-CC 60

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les dades de l’increment 
de la pobresa i les polítiques socials
310-00201/12
Anunci: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 60

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el canvi climàtic
310-00202/12
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units 60

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la prevenció d’emergències 
i els plans i els mitjans del Departament d’Interior per a fer-hi front
310-00203/12
Anunci: Lorena Roldán Suárez, del GP Cs 61

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’emissió de documentals 
a TV3
310-00204/12
Anunci: Lorena Roldán Suárez, del GP Cs 61

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la coordinació postemer-
gència de l’incendi de la Ribera d’Ebre
310-00205/12
Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat 62

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’acompanyament institu-
cional dels menors sense referents familiars
310-00206/12
Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat 62
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el pagament de la paga 
extra del 2013 als treballadors públics
310-00207/12
Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat 62

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’impacte pressupostari 
de projectes privats
310-00208/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 63

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els plans relatius a l’ac-
ció exterior
310-00209/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 63

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00116/12
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 63

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00117/12
Anunci: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC 64

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00118/12
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units 64

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00119/12
Anunci: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 65

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els 
darrers esdeveniments polítics
317-00120/12
Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat 65

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els 
darrers esdeveniments polítics
317-00121/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 65

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conseqüències de la restauració 
de la torre medieval d’Ivorra (Segarra)
314-05039/12
Formulació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris i la supervisió del pro-
jecte de restauració de la torre d’Ivorra (Segarra)
314-05040/12
Formulació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació del Ministeri de Fo-
ment i del Departament de Cultura en la valoració, l’autorització i la supervisió dels 
projectes de restauració de patrimoni subvencionats pel Ministeri
314-05041/12
Formulació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per a atu-
rar la degradació de la torre d’Ivorra (Segarra)
314-05042/12
Formulació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tancament de les oficines judi-
cials de Gavà (Baix Llobregat) pel mal funcionament dels aparells de climatització
314-05043/12
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 69
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pressupostat per a reparar 
els aparells de climatització dels jutjats de Gavà (Baix Llobregat)
314-05044/12
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades davant del 
mal funcionament dels aparells de climatització dels jutjats de Gavà (Baix Llobregat)
314-05045/12
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els permisos per a enregistrar me-
nors en els patis d’escoles per a fer el reportatge titulat «Llenguaferits» del progra-
ma 30 minuts
314-05046/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la denúncia de Twitter amb relació 
a l’existència de comptes falsos associats a Esquerra Republicana de Catalunya
314-05047/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el fet que Esquerra Republicana 
de Catalunya tingués comptes falsos a Twitter és una pràctica transparent
314-05048/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement que el conseller 
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència tenia dels comptes falsos 
d’Esquerra Republicana de Catalunya a Twitter
314-05049/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el conseller d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència ha demanat explicacions a Esquerra Repu-
blicana de Catalunya pels comptes falsos a Twitter
314-05050/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement que el conseller 
de Polítiques Digitals i Administració Pública tenia dels comptes falsos d’Esquerra 
Republicana de Catalunya a Twitter
314-05051/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement que el conseller 
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència té de l’existència de comp-
tes falsos de partits polítics a Twitter
314-05052/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió del Departament d’Ac-
ció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència d’impulsar una modificació de 
la llei electoral per a evitar que els partits polítics tinguin comptes falsos a les xar-
xes socials
314-05053/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes pel Depar-
tament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència per a evitar que els 
partits polítics tinguin comptes falsos a les xarxes socials
314-05054/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes pel Departa-
ment de Polítiques Digitals i Administració Pública per a evitar que els partits polítics 
tinguin comptes falsos a les xarxes socials
314-05055/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús dels comptes oficials a les xarxes 
socials per a criticar les decisions polítiques de les formacions que no li donen suport
314-05056/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP 77
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació dels servidors de l’apli-
cació d’avaluació de notes Esfera
314-05057/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’eina alternativa a l’aplicació d’ava-
luació de notes Esfera
314-05058/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències registrades amb 
l’aplicació d’avaluació de notes Esfera
314-05059/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’incidències registrades 
amb l’aplicació d’avaluació de notes Esfera
314-05060/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’aplicació d’avaluació 
de notes Esfera del 2017 ençà
314-05061/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els fons europeus assignats a Ca-
talunya però no executats del període 2012-2018
314-05062/12
Formulació: José María Cano Navarro, del GP Cs 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les necessitats pressupostàries 
inajornables i els saldos excedents dels departaments
314-05063/12
Formulació: José María Cano Navarro, del GP Cs 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds de places 
d’interí als hospitals del 2012 ençà
314-05064/12
Formulació: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per a eliminar el vot per 
correu en les eleccions a la Cambra de Comerç de Barcelona
314-05065/12
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els requisits exigits a la Cambra 
de Comerç de Barcelona pel que fa al vot electrònic en les eleccions al seu òrgan 
de govern
314-05066/12
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’informe de Ferrocar-
rils de la Generalitat de Catalunya sobre la candidatura Barcelona-Pirineus als Jocs 
Olímpics d’Hivern
314-05067/12
Formulació: Natàlia Sànchez Dipp, del SP CUP-CC 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones ateses pels 
serveis ocupacionals d’inserció
314-05068/12
Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà de permanència en 
els serveis ocupacionals d’inserció
314-05069/12
Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment de valoració de la 
capacitat laboral emprat pels serveis ocupacionals d’inserció
314-05070/12
Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs 83
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones derivades 
a centres ocupacionals i especials de treball pels serveis ocupacionals d’inserció
314-05071/12
Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones en llista 
d’espera dels serveis ocupacionals d’inserció
314-05072/12
Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de la Taula del Pacte 
Nacional per a la Indústria
314-05073/12
Formulació: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els membres de l’Observatori dels 
Drets de la Infància
314-05074/12
Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els punts de trobada familiar
314-05075/12
Formulació: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio de persones ateses per 
treballador dels punts de trobada familiar
314-05076/12
Formulació: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris d’assignació dels punts 
de trobada familiar
314-05077/12
Formulació: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps d’espera per a accedir a 
un punt de trobada familiar
314-05078/12
Formulació: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla dels punts de trobada 
familiar
314-05079/12
Formulació: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la venda de bitllets de la Grossa 
de Sant Joan
314-05080/12
Formulació: Mercè Escofet Sala, del GP Cs 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import ingressat com a excedent 
per la Grossa de Sant Joan
314-05081/12
Formulació: Mercè Escofet Sala, del GP Cs 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació de l’excedent de la 
Grossa de Sant Joan
314-05082/12
Formulació: Mercè Escofet Sala, del GP Cs 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’organització de la Gros-
sa de Sant Joan
314-05083/12
Formulació: Mercè Escofet Sala, del GP Cs 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost i l’excedent dels sortejos 
de la Grossa
314-05084/12
Formulació: Mercè Escofet Sala, del GP Cs 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no ha com-
plert una resolució sobre la instal·lació de pantalles acústiques a la carretera C-32 
al pas per Premià de Dalt (Maresme)
314-05085/12
Formulació: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 90
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’instal·lar pantalles 
acústiques a la carretera C-32 al pas per Premià de Dalt (Maresme)
314-05086/12
Formulació: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les comunicacions amb l’Ajunta-
ment de Premià de Dalt (Maresme) amb relació a la inversió per a instal·lar pantalles 
acústiques a la carretera C-32
314-05087/12
Formulació: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què l’Institut Català de 
Seguretat i Salut Laboral té previst de lliurar l’informe relatiu a les recomanacions 
sobre les condicions de treball i l’activitat de les cambreres de pis
314-05088/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió que l’Institut Català de 
Seguretat i Salut Laboral ampliï l’informe «Salut i treball al sector del turisme de 
Barcelona, condicions de treball, benestar i salut en personal d’hotels i restauració 
de la ciutat de Barcelona» a tot Catalunya
314-05089/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 92

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

3.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre el cost de la cobertura informativa de la manifestació 
convocada per l’Assemblea Nacional Catalana a Estrasburg
316-00033/12
Formulació: Daniel Serrano Coronado, del SP PPC 93

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre els mitjans personals desplaçats a Estrasburg per a 
cobrir la manifestació convocada per l’Assemblea Nacional Catalana
316-00034/12
Formulació: Daniel Serrano Coronado, del SP PPC 93

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre els mitjans tècnics desplaçats a Estrasburg per a cobrir 
la manifestació convocada per l’Assemblea Nacional Catalana
316-00035/12
Formulació: Daniel Serrano Coronado, del SP PPC 94

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre l’interès informatiu que justifica oferir en directe la mani-
festació convocada per l’Assemblea Nacional Catalana a Estrasburg
316-00036/12
Formulació: Daniel Serrano Coronado, del SP PPC 94

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre el càrrec o òrgan directiu que va decidir donar cober-
tura informativa en directe de la manifestació convocada per l’Assemblea Nacional 
Catalana a Estrasburg
316-00037/12
Formulació: Daniel Serrano Coronado, del SP PPC 95

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el compliment del llibre 
d’estil de la Corporació per les productores externes que signen contractes amb TV3
325-00038/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 95
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el programa 
Esfera
310-00200/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 35, tinguda el 10.07.2019, DSPC-P 59.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les dades 
de l’increment de la pobresa i les polítiques socials
310-00201/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 35, tinguda el 10.07.2019, DSPC-P 59.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el canvi 
climàtic
310-00202/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 35, tinguda el 10.07.2019, DSPC-P 59.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la prevenció 
d’emergències i els plans i els mitjans del Departament d’Interior per 
a fer-hi front
310-00203/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 35, tinguda el 10.07.2019, DSPC-P 59.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’emissió de 
documentals a TV3
310-00204/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 35, tinguda el 10.07.2019, DSPC-P 59.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la 
coordinació postemergència de l’incendi de la Ribera d’Ebre
310-00205/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 35, tinguda el 10.07.2019, DSPC-P 59.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre 
l’acompanyament institucional dels menors sense referents familiars
310-00206/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 35, tinguda el 10.07.2019, DSPC-P 59.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el pagament 
de la paga extra del 2013 als treballadors públics
310-00207/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 35, tinguda el 10.07.2019, DSPC-P 59.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’impacte 
pressupostari de projectes privats
310-00208/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 35, tinguda el 10.07.2019, DSPC-P 59.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els plans 
relatius a l’acció exterior
310-00209/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 35, tinguda el 10.07.2019, DSPC-P 59.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la xifra rècord de la taxa de pobresa
317-00116/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 35, tinguda el 10.07.2019, DSPC-P 59.
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la valoració del fet que la justícia europea hagi denegat a 
Carles Puigdemont i Antoni Comín prendre possessió del càrrec com 
a eurodiputats
317-00117/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 35, tinguda el 10.07.2019, DSPC-P 59.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la capacitat col·lectiva de reacció davant d’incendis com el 
de la Ribera d’Ebre, el Segrià i les Garrigues i sobre el rescabalament 
a les famílies i els territoris afectats
317-00118/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 35, tinguda el 10.07.2019, DSPC-P 59.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre els atacs xenòfobs contra centres en què viuen menors 
estrangers no acompanyats
317-00119/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 35, tinguda el 10.07.2019, DSPC-P 59.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la resposta a la nova onada de repressió contra Catalunya
317-00120/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 35, tinguda el 10.07.2019, DSPC-P 59.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la repercussió internacional del judici de l’1 d’octubre i 
sobre la repressió a persones i institucions per part de l’Estat i la 
justícia
317-00121/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 35, tinguda el 10.07.2019, DSPC-P 59.
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1.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
la situació de la llei del patrimoni immaterial català i de 
l’associacionisme cultural
311-00751/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9 de la Comissió de Cultura, tinguda el 03.07.2019, DSPC-C 299.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures i el calendari previstos per a donar suport a l’estudi i 
la restauració del conjunt dels menhirs dipositats al santuari del 
Miracle, de Riner (Solsonès)
311-00785/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9 de la Comissió de Cultura, tinguda el 03.07.2019, DSPC-C 299.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el diàleg 
previst amb els ens vinculats al projecte d’emplaçament definitiu dels 
menhirs dipositats al santuari del Miracle, Renir (Solsonès)
311-00786/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9 de la Comissió de Cultura, tinguda el 03.07.2019, DSPC-C 299.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures de conservació adoptades del 2010 ençà per als monuments 
de Tarragona amenaçats per l’erosió de la costa
311-00800/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9 de la Comissió de Cultura, tinguda el 03.07.2019, DSPC-C 299.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures de conservació previstes per als monuments de Tarragona 
amenaçats per l’erosió de la costa
311-00801/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9 de la Comissió de Cultura, tinguda el 03.07.2019, DSPC-C 299.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
previsió de fer un estudi geològic i patrimonial per a avaluar l’estat 
de conservació del conjunt arqueològic i monumental de la ciutat de 
Tarragona
311-00803/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9 de la Comissió de Cultura, tinguda el 03.07.2019, DSPC-C 299.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
iniciatives per a assolir que la diada de Sant Jordi sigui declarada 
patrimoni cultural immaterial de la humanitat
311-00927/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9 de la Comissió de Cultura, tinguda el 03.07.2019, DSPC-C 299.

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’informe preceptiu 
de la Federació de Municipis de Catalunya i de l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques per a aprovar l’Ordre CLT/14/2019, per la 
qual es crea el Consell de la Mancomunitat Cultural
314-04473/12

Proponent: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41768 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

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 314-04473/12 us in-
formo del següent:

Pel que fa a l’afirmació que el diputat efectua en la seva pregunta, val a dir que 
els informes de les entitats associatives d’ens locals no són preceptius.

D’acord amb la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, es pot prescindir dels tràmits de consulta, audièn-
cia i informació públiques en el cas de normes organitzatives de l’Administració 
autonòmica.

D’altra banda, l’article 70 de la Llei 26/2010 obliga l’òrgan responsable de la tra-
mitació d’un projecte de disposició reglamentària a adoptar les mesures necessàries 
per a fer possible la participació de les entitats locals de Catalunya en el procedi-
ment d’elaboració quan el projecte de disposició reglamentària les afecti de manera 
específica.

Tenint en compte la normativa, no s’ha considerat que el projecte de disposició 
reglamentària, que és organitzatiu, afecti de manera específica a la Federació de 
Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis i per tant no se’ls ha 
donat audiència.

L’audiència, per tant, s’ha donat només a les diputacions perquè formen part de 
l’òrgan.
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Pel que fa al Projecte d’Ordre, no s’ha sotmès a la consulta pública prèvia que 
regula l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, ja que es tracta d’una norma organitzativa 
de l’Administració.

Barcelona, 21 de juny de 2019
Mariàngela Vilallonga Vives, consellera de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu per a crear 
el Consell de la Mancomunitat Cultural per mitjà d’una ordre
314-04474/12

Proponent: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41769 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

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 314-04474/12 us in-
formo del següent:

La raó per la qual s’ha optat per la regulació normativa a través d’una Ordre i no 
per decret, ha estat perquè és necessari per a la creació d’un òrgan, i no cal apro-
var-lo per decret ni per llei, atès que es tractarà d’un òrgan consultiu adscrit al De-
partament de Cultura, i els consellers poden dictar disposicions reglamentàries en 
matèria d’organització del departament d’acord amb l’article 39.3 de la Llei 13/2008, 
del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern.

Barcelona, 21 de juny de 2019
Mariàngela Vilallonga Vives, consellera de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques i representants dels ajuntaments no 
formen part del Consell de la Mancomunitat Cultural
314-04475/12

Proponent: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41770 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

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 314-04475/12 us in-
formo del següent:

El Consell de la Mancomunitat Cultural adscrit al Departament de Cultura està 
integrat per representants de l’òrgan competent en matèria de cultura i representants 
de les quatre diputacions. Es circumscriu a l’àmbit organitzatiu del Departament de 
Cultura, i no té personalitat jurídica. Les funcions que té encomanades són les de 
compartir informació, establir línies d’actuació i millorar la coordinació conjunta i 
actuacions respectives entre les esmentades administracions en l’àmbit de les com-
petències pròpies de cada una pel que fa a les polítiques culturals.
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Es va crear com a tal a l’empara d’allò previst a l’article 117 de la Llei 26/2010, 
del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques, 
que recull aquesta possibilitat per part de les administracions públiques de crear es-
pecíficament òrgans de cooperació, que no tenen personalitat jurídica, amb la inte-
gració d’altres administracions.

Per objecte, funcions i característiques no es va establir la participació d’associa-
cions i federacions sectorials, que ja hi participen, i proposen membres en represen-
tació de les entitats locals en la Comissió de Govern Local de Catalunya, òrgan per-
manent de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat i les administracions 
locals, adscrita orgànicament i funcionalment al Departament de la Presidència.

Barcelona, 21 de juny de 2019
Mariàngela Vilallonga Vives, consellera de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals s’ha creat el Consell de la Mancomunitat Cultural com un òrgan 
de la Generalitat i les diputacions
314-04476/12

Proponent: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41771 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

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 314-04476/12 us in-
formo del següent:

La iniciativa de col·laboració entre les quatre diputacions i la Generalitat de Ca-
talunya va optar per aquest model segons criteris d’agilitat i eficàcia, tot recordant 
que ja hi ha mecanismes a partir dels quals els municipis s’integren i queden repre-
sentats en cadascuna de les diputacions.

El Projecte d’Ordre ha estat impulsat pel Departament de Cultura, competent 
en la matèria (article 127 de l’Estatut d’autonomia), i parteix de la Direcció General 
que té atribuïdes les funcions d’impulsar les polítiques públiques en matèria de pro-
moció cultural i cooperació amb les altres administracions públiques, especialment 
les relacionades amb la programació cultural estable, les xarxes territorials i les in-
fraestructures culturals en l’àmbit de les arts escèniques, la música i les arts visuals.

En relació amb la derogació de la Comissió Mixta integrada pel Departament de 
Cultura, diputacions i entitats associatives d’ens locals, l’Ordre/CLT/46/2017 de 24 
de març estableix, entre altres arguments, la supressió dins el marc de racionalitza-
ció i simplificació de l’estructura de l’Administració de la Generalitat, tot exposant 
que s’ha reunit en poques ocasions sense que això sigui un obstacle per a la coope-
ració i que llurs funcions es poden exercir a través d’altres òrgans de col·laboració 
interadministrativa de l’Administració.

Barcelona, 21 de juny de 2019
Mariàngela Vilallonga Vives, consellera de Cultura
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el quòrum de 
constitució del Consell de la Mancomunitat Cultural
314-04477/12

Proponent: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41772 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

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 314-04477/12 us in-
formo del següent:

D’acord amb l’apartat 2 de l’article 4 de l’Ordre CLT/14/2019, de 31 de gener, per 
la qual es crea el Consell de la Mancomunitat Cultural, s’estableix en primer lloc 
que el quòrum de constitució vàlida del Consell de la Mancomunitat Cultural serà 
de la meitat més una de les persones membres, i en segona convocatòria, el quòrum 
s’assoleix amb l’assistència d’una tercera part de les persones membres. Addicional-
ment, l’article 6 de l’Ordre determina que en tot el que no s’hagi regulat per aquest 
Ordre li serà d’aplicació el règim jurídic la normativa relativa als òrgans col·legiats 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, és a dir, la Llei 26/2010, del 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Ca-
talunya.

En relació amb aquesta Llei, és en el seu article 17 on es regula el règim de les 
convocatòries i la constitució dels òrgans col·legiats. Aquest article, en el punt 6, 
estableix que, en segona convocatòria, si les normes pròpies de l’òrgan no han es-
pecificat el nombre de membres necessaris per a constituir vàlidament l’òrgan, el 
quòrum s’assoleix amb l’assistència d’una tercera part dels membres, amb un mínim 
de tres.

Per tant, la norma no fixa un quòrum determinat amb caràcter obligatori, sinó 
que estableix un quòrum determinat només en el cas que les normes pròpies de l’òr-
gan no ho hagin especificat.

D’altra banda, l’article 17 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic 
del sector públic estableix que els òrgans col·legiats poden establir el règim propi 
de convocatòries, si aquest no està previst per les seves normes de funcionament. 
Aquest règim pot preveure una segona convocatòria i especificar per a aquesta el 
nombre de membres necessaris per constituir l’òrgan vàlidament. L’Ordre, per tant, 
compleix amb la normativa.

Barcelona, 21 de juny de 2019
Mariàngela Vilallonga Vives, consellera de Cultura
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment 
de la coordinació del Consell de la Mancomunitat Cultural amb els 
ajuntaments
314-04478/12

Proponent: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41773 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

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 314-04478/12 us in-
formo del següent:

La coordinació amb els ajuntaments en la Mancomunitat Cultural es garantirà 
a través de les diputacions provincials catalanes que formen part com a vocals del 
Consell de la Mancomunitat. Tot això queda establert d’acord amb l’article 31.2 b) 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local on es deter-
mina clarament que un dels principals objectius de les províncies és garantir els 
principis de solidaritat i equilibri intermunicipals, en el marc de la política econò-
mica i social i, en particular, participar mitjançant les diputacions provincials en la 
coordinació de la Administració local amb la de la Comunitat Autònoma així com 
l’Administració General de l’Estat.

Barcelona, 21 de juny de 2019
Mariàngela Vilallonga Vives, consellera de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el que estableix 
l’article 3.f de l’Ordre CLT/14/2019, per la qual es crea el Consell de 
la Mancomunitat Cultural, altera i condiciona atribucions que el món 
local exerceix mitjançant la Comissió de Govern Local
314-04479/12

Proponent: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41774 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

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 314-04479/12 us in-
formo del següent:

La funció 3f) de l’Ordre CLT/14/2019 estableix que el Consell de la Mancomu-
nitat s’encarregarà d’estudiar i analitzar prèviament els projectes de disposicions de 
caràcter general que impulsi el departament competent en matèria de cultura quan 
sigui preceptiu l’informe de la Comissió de Govern Local. Del tenor literal d’aquesta 
funció es pot comprovar com el Consell tan sols estudiarà i analitzarà prèviament 
els esmentats projectes, però en cap cas condicionarà o modificarà les atribucions 
de la Comissió de Govern Local. Això significa que la Comissió de Govern Local 
creada en virtut del Decret 29/2002, de 5 de febrer, pel qual es regula la Comissió 
de Govern Local de Catalunya, seguirà exercint amb plenes competències les fun-
cions que té atribuïdes entre les que destaquem la que es recull a l’article 193.1 a) 
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, (d’ara endavant Decret Legislatiu 2/2003) 
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i que versa sobre l’emissió d’un informe preceptiu i no vinculant sobre els avantpro-
jectes de llei i projectes de reglament que afectin al règim local.

A més s’ha d’entendre que d’acord amb l’article 192.1 del Decret Legislatiu 
2/2003 la Comissió de Govern Local és un òrgan permanent de col·laboració entre 
l’Administració de la Generalitat i les administracions locals creat pel llavors De-
partament de Governació i Relacions Institucionals (actualment la Comissió es troba 
adscrita al Departament de la Presidència) i on la relació amb l’Administració de la 
Generalitat serà constant i habitual ja que la meitat dels seus membres són represen-
tants de l’administració pública autonòmica catalana.

Per aquest motiu i també segons l’article 193.3 del Decret Legislatiu 2/2003, la 
Comissió, pel compliment de les seves funcions, podrà requerir a les institucions, 
als organismes i als serveis de l’Administració de la Generalitat i dels ens locals la 
realització d’estudis i l’emissió d’informes. Aquesta facultat deriva del caràcter in-
teradministratiu del Consell.

Barcelona, 21 de juny de 2019
Mariàngela Vilallonga Vives, consellera de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Consell de la 
Mancomunitat Cultural estudiarà els projectes de dimensió territorial 
del Departament de Cultura
314-04480/12

Proponent: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41775 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

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 314-04480/12 us in-
formo del següent:

El Consell de la Mancomunitat Cultural tindrà les funcions que queden esta-
blertes a l’article 3 de l’Ordre CLT/14/2019. A aquests efectes i tal com ja s’ha dit a 
l’anterior pregunta amb número de tramitació 314-04479/12, tan sols s’encarregarà 
d’estudiar i analitzar prèviament els projectes de disposicions de caràcter general 
que impulsi el departament competent en matèria de cultura quan sigui preceptiu 
l’informe de la Comissió de Govern Local. Així doncs, els projectes, en tot cas, es 
refereixen tan sols a coordinar les polítiques culturals de les diputacions catalanes 
i de l’Administració de la Generalitat, ja que és en aquest àmbit on comparteixen 
molts interessos i és la finalitat principal per la que es crea el Consell.

També cal saber que d’acord amb l’article 14.1 Decret 29/2002, tots els infor-
mes de la Comissió de Govern Local relatius al règim local seran preceptius però 
no vinculants.

Barcelona, 21 de juny de 2019
Mariàngela Vilallonga Vives, consellera de Cultura
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions i 
mesures concretes a què es destinaran els 32 milions d’euros 
previstos per a lluitar contra la violència masclista el 2019
314-04507/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41645 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

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

lunya, i per tal de donar resposta conjunta a les preguntes escrites, amb número de 
tramitació: 314-04507/12 a 314-04510/12, ambdues incloses, us trameto, en docu-
ment annex, la informació facilitada per l’Institut Català de les Dones.

Atès que les preguntes que es detallen fan referència a un mateix assumpte i, 
per consegüent, a informacions estretament relacionades, es considera convenient 
de respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcio-
nar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Barcelona, 28 de juny 2019
Meritxell Budó i Pla, consellera de la Presidència

Annex
La Generalitat de Catalunya, d’acord amb la Resolució de la Secretaria d’Estat 

d’Igualtat de 10 de setembre de 2018, per a la distribució territorial, per a l’exercici 
2018, de subvencions finançades amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat, a 
gestionar per les comunitats autònomes i ciutats autònomes per al desenvolupament 
del Pacte d’Estat per a la Violència de Gènere, ha rebut l’import de 12.779.628,85 €. 
La distribució per projectes i unitats orgàniques acordades entre els departaments 
ha estat la següent: 

Treball, Afers Socials i Famílies 5.875.918,85 €

Justícia 1.580.010,00 €

Presidència 2.705.000,00 €

Interior 389.660,00 €

Educació 633.010,00 €

Salut 1.030.010,00 €

Empresa i Coneixement 166.010,00 €

Territori i Sostenibilitat 400.010,00 €

A continuació es detallen les actuacions a dur a terme per les diferents unitats 
orgàniques dels departaments esmentats. A hores d’ara resta pendent de certificar 
per part dels Departaments els imports concrets que destinaran a cadascuna de les 
actuacions relacionades.
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Departament de Treball, Afers Socials i Famílies: 

DG de Famílies

Dispositiu d’atenció urgent i permanent

40 places de curta estada

2 Serveis d’Intervenció Especialitzada

2 Punts de Trobada

Personal de suport: 2 tècniques, 1 jurista

Avaluació serveis

Subvencions DG Famílies i Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania 

DG Serveis Socials

Formació professionals EBAS

DG Joventut

Actuacions formatives adreçades a professionals

Formació per a professionals de l’educació en el lleure

Programa 3 voltes

Eines i recursos per a professionals de joventut

Foment del teixit associatiu

Incorporació de la interseccionalitat

Impuls del Projecte Tabú. Tu tries que t’hi jugues

Mesures adreçades a l’atenció de l’adolescència en casos de VM

Impuls de la recerca en VM en l’àmbit de la joventut

DGAIA

Servei d’atenció especialitzada a les violències sexuals

DG Igualtat

Recerca assetjament sexual i per raó de sexe

Acompanyament en ocupació

Campanya d’identificació d’assetjament sexual i sexista

Protocol d’abordatge de l’assetjament de les treballadores llar i cura

Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania 

Abordatge de les mutilacions genitals femenines, equips territorials: 5 tècniques 1/2 jornada

Abordatge de les mutilacions genitals femenines: sensibilització homes

Protocol de prevenció i abordatge dels matrimonis forçats: elaboració i 1 coordinadora

Formació agents salut comunitària MGF (amb DS: 10 professionals)

SOC

Comunitat d’aprenentatge virtual persones referents

Mentoria i acompanyament

Disseny model d’intervenció

Departament de Justícia: 

DG d’Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil

Accions formatives Justícia Juvenil

Acompanyament a les víctimes

Centre d’Estudis Jurídics i formació Especialitzada 

Recerques VM (3)

Formació: operadors, jutjats d’instrucció, serveis execució penal

Secretaria de Mesures Penals
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Desenvolupament de projectes de prevenció, atenció i recuperació en violència 
masclista als centres penitenciaris

Departament de la Presidència: 

Institut Català de les Dones

Campanyes de sensibilització

1r Congrés Internacional a Catalunya per a l’abordatge de les violències masclistes

Model d’abordatge de les violències sexuals

Servei en línia i presencial d’atenció especialitzada en violència masclista adreçat a 
joves i adolescents

Suport a entitats especialitzades en l’eradicació de la violència masclista

Diagnosis i propostes (VM fora de l’àmbit de la parella, filles i fills, col·lectius vulnerables)

Visibilització Apartat Dades sobre VM al web de l’ICD

Pla director de formació en equitat de gènere (increment)

Creació d’espais online de suport al treball professional dels circuits territorials de 
violència masclista

Personal de suport: 5 dinamitzadores dels circuits territorials, 3 tècniques PIIVM, 

1 tècnica formació

Contracte Programa SIAD (increment)

Departament d’Interior

Protocol contra les violències sexuals en entorns d’oci

Personal de suport: contractació 1 tècnica A21 d’impuls del protocol

Enquesta de victimització sobre les violències sexuals

Accions de sensibilització i formació

Departament d’Educació

Protocol de prevenció, detecció i atenció de la violència masclista en l’àmbit educatiu

Programa d’innovació Relacions afectives lliures de violència masclista/formació

Altres formacions en prevenció de la VM i coeducació

Departament de Salut

Creació de punts experts de referència territorials d’atenció integral a les dones 
víctimes d’agressions sexuals en l’àmbit de la salut

Sistematització i facilitació del registre de casos de VM en el marc del sistema sanitari 
per millorar la detecció, l’atenció i el seguiment de les dones en situació de VM

Pla de mesures per a la intervenció en l’àmbit de la salut de filles i fills víctimes de VM

Actualització del protocol revisant el model de prevenció, detecció, atenció i 
recuperació de les VM en l’àmbit de la salut

Continuïtat assistencial dels programes per reduir les reincidències dels homes 
agressors en el marc del procés de reincorporació a la comunitat

Pla de formació i sensibilització de professionals

Departament de Territori i Sostenibilitat: 

Agència d’Habitatge 

Subvencions Xarxa d’habitatges d’inclusió social

Departament d’Empresa i Coneixement: 

Consell Interuniversitari 
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Projectes d’àmbit universitari que incloguin estudis i mesures per a l’eliminació de 
conductes masclistes en el si de la comunitat universitària

Els aproximadament 32 M€ que preveu la programació econòmica del Pla es-
tratègic de polítiques d’igualtat de gènere 2019-2022, aprovat el passat 9 d’abril de 
2019, en la sessió de la Comissió Interdepartamental per a la Igualtat Efectiva de Do-
nes i Homes, ja incorpora els 12,7 M€ provinents dels fons del Pacte d’Estat contra 
la Violència de Gènere.

En relació amb els increments, aproximadament és del 60% en relació amb l’any 
2018, i d’un 70% en relació amb els anys anteriors, sense tenir en compte en cap dels 
casos els costos estructurals dels equips d’atenció a les víctimes de violència mas-
clista ni dels ajuts de l’Agència d’Habitatge de Catalunya.

Núria Balada i Cardona, presidenta

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment que suposen 
els 32 milions d’euros destinats a lluitar contra la violència masclista el 
2019 respecte als pressupostos dels exercicis del 2015 al 2018
314-04508/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41645 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04507/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els departaments 
que duran a terme les accions i mesures concretes per a lluitar 
contra la violència masclista el 2019
314-04509/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41645 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04507/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els diners que ha 
rebut Catalunya del Pacte d’estat contra la violència de gènere se 
sumaran als 32 milions d’euros que hi destina la Generalitat
314-04510/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41645 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04507/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
reunions del Consell Assessor per a l’Impuls del Fòrum Cívic i Social 
per al Debat Constituent
314-04516/12

Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42064 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

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

lunya, i per tal de donar resposta conjunta a les preguntes escrites, amb número de 
tramitació: 314-04516/12 a 314-04520/12, ambdues incloses, us trameto, en docu-
ment annex, la informació facilitada pel Consell Assessor per a l’impuls del Fòrum 
Cívic i Social per al Debat Constituent.

Atès que les preguntes que es detallen fan referència a un mateix assumpte i, 
per consegüent, a informacions estretament relacionades, es considera convenient 
de respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcio-
nar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Barcelona, 4 de juliol 2019
Meritxell Budó i Pla, consellera de la Presidència

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones, les 
entitats i els agents socials amb què s’ha reunit el Consell Assessor 
per a l’Impuls del Fòrum Cívic i Social per al Debat Constituent
314-04517/12

Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42064 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04516/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els temes tractats 
en les reunions del Consell Assessor per a l’Impuls del Fòrum Cívic i 
Social per al Debat Constituent
314-04518/12

Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42064 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04516/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acords del Consell 
Assessor per a l’Impuls del Fòrum Cívic i Social per al Debat Constituent
314-04519/12

Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42064 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04516/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els informes o 
dictàmens elaborats pel Consell Assessor per a l’Impuls del Fòrum 
Cívic i Social per al Debat Constituent
314-04520/12

Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42064 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04516/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de la 
fallada de la plataforma de gestió de personal del sistema informàtic 
de l’Institut Català de la Salut
314-04531/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42083 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

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

talunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-04531/12 a 
314-04535/12, us informo del següent:

Les afectacions produïdes a la plataforma de gestió de personal, DENARIO, úni-
cament varen impactar en l’atenció primària de la Gerència Territorial de l’ICS Me-
tropolitana Sud. En cap moment es va produir una caiguda del sistema, i no es va 
deixar de traspassar al Sistema d’Informació de Personal els contractes nous.

Barcelona, 17 de juny de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut



BOPC 383
12 de juliol de 2019

1.25.15. Preguntes per escrit 31 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els problemes 
provocats per la caiguda de la plataforma de gestió de personal del 
sistema informàtic de l’Institut Català de la Salut
314-04532/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42083 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04531/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per l’Institut Català de la Salut davant la caiguda del seu 
sistema informàtic
314-04533/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42083 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04531/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps que s’ha 
trigat a restablir el sistema informàtic de l’Institut Català de la Salut
314-04534/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42083 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04531/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els problemes que 
la caiguda del sistema informàtic de l’Institut Català de la Salut ha 
provocat al personal sanitari
314-04535/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42083 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04531/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’edat en què entren 
a la presó per primera vegada els joves condemnats per delictes 
contra la propietat, les persones i la salut pública
314-04549/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41930 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

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

lunya, dono resposta a la pregunta parlamentària 314-04549/12, amb la informació 
facilitada per la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima.

Barcelona, 1 de juliol de 2019
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions 
atorgades a universitats britàniques
314-04555/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41776 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-04555/12 us in-
formo del següent:

Primer de tot, fer esment que la informació publicada a Crónica Global (17.04.19),  
que acompanya la pregunta parlamentària objecte d’aquesta resposta, no es corres-
pon ni pel que fa als imports, ni a les universitats relacionades amb les dades de què 
disposa l’Institut Ramon Llull. La relació d’universitats i els imports corresponents 
es publiquen anualment al DOGC i han estat facilitats també a petició d’aquest ma-
teix grup parlamentari en resposta a les sol·licituds d’informació núm. 320-01347/12 
i 320-01345/12.

Les actuacions que són objecte de la pregunta responen al mandat estatutari de 
la institució que les duu a terme, el Consorci de l’Institut Ramon Llull (en endavant, 
l’Institut). D’acord amb el que estableixen els seus estatuts, l’Institut Ramon Llull té 
com a finalitat la projecció i la difusió exterior de la llengua i la cultura catalanes 
en totes les seves expressions. Per al compliment dels seus objectius, l’Institut ha de 
donar suport a les polítiques de relacions exteriors en l’àmbit cultural de les institu-
cions consorciades.

Per acomplir aquestes finalitats s’ocupa, entre d’altres, de promoure la projecció 
exterior de la cultura catalana en totes les seves modalitats, gèneres i expressions, 
de promoure la difusió i el coneixement de la llengua catalana a l’exterior, així com 
el seu ensenyament a les universitats i a altres centres d’estudi.

Per a la realització de les seves activitats, l’Institut, per iniciativa pròpia o en col-
laboració amb tercers, pot, entre d’altres, impulsar la creació de places docents d’es-
tudis catalans a les universitats de l’exterior, així com de càtedres i de centres d’estu-
di, i contribuir al seu manteniment mitjançant l’atorgament d’ajuts; fomentar i dur a 
terme accions que tinguin per finalitat la difusió de la llengua i la cultura catalanes; 
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establir convenis i acords de col·laboració amb universitats i altres entitats públiques 
i privades per aconseguir objectius comuns, concedir subvencions, ajuts i beques ba-
sant-se en criteris de publicitat, concurrència i objectivitat, així com ajuts exclosos de 
concurrència pública en els supòsits que permet la normativa general de subvencions.

La major part de les universitats on s’imparteixen estudis catalans compten amb 
una llarga i sòlida tradició en estudis de catalanística, que en alguns casos es re-
munta al segle xix. Importants romanistes europeus s’han interessat pels estudis de 
catalanística, destacats professors i acadèmics especialitzats en aquesta àrea d’estudi 
han liderat o lideren departaments i càtedres de romanística o d’estudis ibèrics a les 
principals universitats europees i nord-americanes des de les quals impulsen l’es-
tudi i l’aprenentatge de la llengua i la literatura catalanes. Aquests departaments de 
romanística, d’hispanística, d’estudis ibèrics o de llengües modernes inclouen en la 
seva oferta formativa estudis reglats de llengua, literatura i/o cultura catalanes amb 
l’objectiu de dotar els seus estudiants d’una visió àmplia de la disciplina i d’un co-
neixement de la realitat plurilingüe existent.

Pel que fa a la finalitat dels ajuts, que actualment atorga l’Institut a les universi-
tats de l’exterior, és assegurar la presència i el reconeixement dels estudis de llengua 
i cultura catalanes a les universitats de fora del domini lingüístic i d’afavorir-ne els 
estudis i la investigació, és a dir, garantir que s’hi pugui impartir docència curricu-
lar d’estudis catalans, tant de primer cicle (graus, bachelors, minors, majors) com 
de segon i tercer cicle (postgraus, màsters), contribuir a consolidar-los, i facilitar la 
formació de futurs professionals del sector cultural competents en llengua, literatura 
i cultura catalanes (traductors, editors, agents culturals, crítics, professors, catedrà-
tics, etc.).

La presència acadèmica en l’àmbit internacional, a més de garantir la impartició 
de docència curricular d’estudis catalans a les universitats de l’exterior, confereix 
un valor afegit a les universitats per tal com contribueix a crear un marc de recer-
ca que facilita l’intercanvi de coneixement i la participació d’universitats catalanes 
en projectes de recerca de diferents departaments, especialment en l’àmbit de les 
humanitats (lingüística, lexicografia, literatura comparada, estudis culturals, etc.) i 
afavoreix la mobilitat internacional tant d’estudiants com del professorat.

Aquesta actuació ofereix també una plataforma per a la formació i el desenvo-
lupament acadèmic de joves professionals que aposten per exercir com a docents 
en un altre país. Alhora que adquireixen experiència universitària com a docents i 
tenen l’oportunitat de desenvolupar carreres acadèmiques al costat d’estudiosos de 
primer nivell, poden aportar a les universitats de l’exterior el coneixement i l’exper-
tesa pròpies, i enriqueixen la visió plural de la realitat lingüística i cultural que s’hi 
ensenya.

La premissa principal i fonamental per a la impartició d’estudis catalans en una 
universitat, sense la qual no és possible dur a terme aquesta actuació, és el ne-
cessari interès i voluntat per part de les mateixes universitats de disposar d’una 
oferta formativa d’estudis catalans i d’implementar-la en els seus plans d’estudi i 
mantenir-la-hi. A partir d’aquí, els criteris principals que s’apliquen per a l’atorga-
ment d’ajuts a aquestes universitats inclouen l’excel·lència acadèmica (segons els ràn-
quings internacionals), el grau d’institucionalització dels estudis catalans a la uni-
versitat –reflectit en el recorregut curricular–, el grau d’implicació de les universitats 
tant des d’un punt de vista econòmic com acadèmic en el programa, el seu interès 
per temes de mobilitat internacional del professorat i de l’intercanvi d’estudiants, la 
producció científica i les activitats acadèmiques, etc., amb l’objectiu d’obtenir, en 
funció dels recursos disponibles, els millors resultats en termes qualitatius dels es-
tudis catalans en l’àmbit internacional.

Actualment, totes universitats britàniques que ofereixen estudis catalans amb 
l’ajut de l’Institut formen part del prestigiós Russell Group, que agrupa universitats 
de primer nivell, tant en l’àmbit de la recerca com de la docència. Es tracta d’univer-
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sitats amb un gran impacte social, econòmic i cultural tant a nivell local, al Regne 
Unit com a tot el món, amb un compromís per a mantenir una recerca i una expe-
riència d’ensenyament i aprenentatge d’excel·lència, i per a crear uns vincles inigua-
lables amb les empreses locals i nacionals i amb el sector públic. Aquestes univer-
sitats produeixen més dels dos terços de la investigació líder mundial produïda a les 
universitats del Regne Unit i donen suport a més de 300.000 llocs de treball a tot 
el país.

Les universitats de l’exterior que imparteixen estudis catalans formalitzen anual-
ment una sol·licitud de subvenció a l’Institut per contribuir al finançament de la do-
cència que imparteixen. Aquestes subvencions s’atorguen mitjançant resolució del 
director/a de l’Institut, que es publica anualment al DOGC. Els ajuts a la docència 
es destinen a cobrir els costos de contractació del professorat d’estudis catalans. 
L’import dels ajuts s’estableix en funció del tipus de contracte ofert, dels costos de la 
retribució del professorat (segons la categoria professional i les hores de docència) i 
de la contribució econòmica que aporta cada universitat.

Per la seva pròpia naturalesa, una actuació com aquesta requereix continuïtat i 
estabilitat. Els programes acadèmics i els plans d’estudi que ofereixen les universi-
tats necessiten dotar-se de continuïtat i de perspectives de futur, no tan sols per ga-
rantir el compromís que adquireixen amb els estudiants a l’inici de la seva formació 
acadèmica, sinó també per poder consolidar els estudis en els plans curriculars vi-
gents i produir els resultats necessaris en l’àmbit de la recerca.

Barcelona, 21 de juny de 2019
Mariàngela Vilallonga Vives, consellera de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la concessió d’ajuts 
i subvencions entre els anys 2013 i 2019 per a tractar qüestions 
relacionades amb el procés
314-04556/12

Proponent: Susana Beltrán García, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42146 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

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 314-04556/12 us in-
formo que:

Els darrers anys, i d’acord amb el que s’indica als articles 2.3 i 4.1.c dels Esta-
tuts del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya, l’entitat ha organitzat diverses 
xerrades i seminaris en col·laboració i sovint a iniciativa de diverses universitats es-
trangeres, amb l’objectiu de debatre sobre aspectes d’actualitat relatius a Catalunya, 
tenint sempre en compte el rigor acadèmic i la pluralitat dels participants. Diplocat 
no només no ha usurpat funcions pròpies de les universitats catalanes, que recordem 
que formen part del consorci, sinó que ha comptat en tot moment amb la participa-
ció d’acadèmics de prestigi d’aquestes universitats per a les xerrades i seminaris que 
ha organitzat.

Barcelona, 5 de juliol de 2019
Alfred Bosch i Pascual, conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 

Transparència
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les universitats 
britàniques que han rebut ajuts i subvencions a través de la Fundació 
Ramon Llull, Diplocat o altres organismes dependents del Govern 
entre els anys 2016 i 2019
314-04557/12

Proponent: Rafel Bruguera Batalla, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41777 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-04557/12 us in-
formo del següent:

Les universitats britàniques beneficiàries d’ajuts per part de l’Institut Ramon Llull 
2016-2019 han estat les següents:

2016

University of Leeds 18.396,00 €
King’s College University of London 8.200,00 €
University of Glasgow 15.500,00 €
University of Manchester 19.245,00 €
The University of Sheffield 14.181,00 €
University of Oxford 14.925,00 €
University of Bristol 13.500,00 €
Newcastle University 8.000,00 €
University of Durham 7.131,00 €
University of Liverpool 15.000,00 €
Cardiff University 11.700,00 €
University of Birmingham 55.496,00 €
Queen Mary University of London 35.000,00 €
University of Cambridge 10.200,00 €

Queen Mary University of London
Centre for Catalan Studies 8.320,00 €

2017

Fitzwilliam College - University of Cambridge 10.200,00 €
University of Birmingham 55.496,00 €
University of Glasgow 15.500,00 €
University of Leeds 18.396,00 €
University of Liverpool 15.000,00 €
King’s College University of London 8.200,00 €
Queen Mary University of London 38.000,00 €
University of Manchester 19.245,00 €
University of Oxford 14.925,00 €
The University of Sheffield 14.181,00 €
Cardiff University 19.300,00 €
University of Durham 7.131,00 €
Fitzwilliam College - University of Cambridge 20.400,00 €

Queen Mary University of London
Centre for Catalan Studies 26.487,71 €
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2018

University of Birmingham 55.496,00 €
University of Bristol 26.000,00 €
Fitzwilliam College - University of Cambridge 20.400,00 €
Cardiff University 19.300,00 €
University of Durham 7.131,00 €
University of Glasgow 15.500,00 €
University of Leeds 18.396,00 €
University of Liverpool 15.000,00 €
King’s College University of London 8.200,00 €
University of Manchester 16.459,00 €
Newcastle University 10.000,00 €
University of Oxford 14.925,00 €
The University of Sheffield 22.000,00 €

Queen Mary University of London
Centre for Catalan Studies 28.500,00 €

Els ajuts a universitats britàniques per al curs 2019-2020 són en curs de trami-
tació.

Barcelona, 21 de juny de 2019
Mariàngela Vilallonga Vives, consellera de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els conceptes i 
les finalitats dels ajuts i les subvencions que han rebut universitats 
britàniques a través de la Fundació Ramon Llull, el Diplocat o altres 
organismes dependents del Govern entre els anys 2016 i 2019
314-04558/12

Proponent: Rafel Bruguera Batalla, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41778 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-04558/12 us in-
formo del següent:

D’acord amb el que estableixen els seus estatuts, el Consorci de l’Institut Ramon 
Llull (en endavant, l’Institut) té com a finalitat la projecció i la difusió exterior de la 
llengua i la cultura catalanes en totes les seves expressions. Per al compliment dels 
seus objectius, l’Institut ha de donar suport a les polítiques de relacions exteriors en 
l’àmbit cultural de les institucions consorciades.

Per acomplir aquestes finalitats s’ocupa, entre d’altres, de promoure la projecció 
exterior de la cultura catalana en totes les seves modalitats, gèneres i expressions, 
de promoure la difusió i el coneixement de la llengua catalana a l’exterior, així com 
el seu ensenyament a les universitats i a altres centres d’estudi.

Per a la realització de les seves activitats, l’Institut, per iniciativa pròpia o en col-
laboració amb tercers, pot, entre d’altres, impulsar la creació de places docents d’es-
tudis catalans a les universitats de l’exterior, així com de càtedres i de centres d’estu-
di, i contribuir al seu manteniment mitjançant l’atorgament d’ajuts; fomentar i dur a 
terme accions que tinguin per finalitat la difusió de la llengua i la cultura catalanes; 
establir convenis i acords de col·laboració amb universitats i altres entitats públiques 
i privades per aconseguir objectius comuns; concedir subvencions, ajuts i beques ba-
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sant-se en criteris de publicitat, concurrència i objectivitat, així com ajuts exclosos de 
concurrència pública en els supòsits que permet la normativa general de subvencions.

Les universitats britàniques de les quals s’ha facilitat còpia de la documentació 
justificativa, com a resposta a la sol·licitud de documentació 320-01352/12 i a la pre-
gunta parlamentària 314-04557/12 presentades per aquest mateix grup parlamentari, 
han formalitzat una sol·licitud de subvenció a l’Institut Ramon Llull per contribuir al 
finançament manteniment de la docència d’estudis catalans per a cada un dels cur-
sos acadèmics relacionats. Aquestes subvencions s’atorguen anualment mitjançant 
resolució del/de la director/a de l’Institut, que es publica al DOGC.

Aquests ajuts es destinen a contribuir a cobrir els costos de contractació del pro-
fessorat d’estudis catalans per part de cada universitat. L’import dels ajuts s’estableix 
en funció del tipus de contracte ofert, dels costos de la retribució del professorat (se-
gons la categoria professional i les hores de docència) i de la contribució econòmica 
que aporta cada universitat.

En el cas de Queen Mary University of London s’atorga addicionalment una sub-
venció per mitjà d’un conveni de col·laboració anual per a dur a terme activitats aca-
dèmiques i de recerca en el marc del Centre for Catalan Studies per a la promoció i 
la consolidació de la recerca en estudis catalans en aquesta universitat i alhora dins 
l’àmbit acadèmic del Regne Unit.

La finalitat dels ajuts que l’Institut Ramon Llull atorga a les universitats de l’exte-
rior, entre les quals les del Regne Unit, és assegurar la presència i el reconeixement 
dels estudis de llengua i cultura catalanes i d’afavorir-ne els estudis i la investigació, 
és a dir, garantir que s’hi pugui impartir docència curricular d’estudis catalans, tant 
de primer cicle (graus, bachelors, minors, majors) com de segon i tercer cicle (post-
graus, màsters), contribuir a consolidar-los i facilitar la formació de futurs professio-
nals del sector cultural competents en llengua, literatura i cultura catalanes (traduc-
tors, editors, agents culturals, crítics, professors, catedràtics, etc.).

La presència acadèmica en l’àmbit internacional, a més de garantir la impartició 
de docència curricular d’estudis catalans a les universitats de l’exterior, confereix 
un valor afegit a les universitats per tal com contribueix a crear un marc de recer-
ca que facilita l’intercanvi de coneixement i la participació d’universitats catalanes 
en projectes de recerca de diferents departaments, especialment en l’àmbit de les 
humanitats (lingüística, lexicografia, literatura comparada, estudis culturals, etc.) i 
afavoreix la mobilitat internacional tant d’estudiants com del professorat.

Aquesta actuació ofereix també una plataforma per a la formació i el desenvo-
lupament acadèmic de joves professionals que aposten per exercir com a docents 
en un altre país. Alhora que adquireixen experiència universitària com a docents i 
tenen l’oportunitat de desenvolupar carreres acadèmiques al costat d’estudiosos de 
primer nivell, poden aportar a les universitats de l’exterior el coneixement i l’exper-
tesa pròpies, i enriqueixen la visió plural de la realitat lingüística i cultural que s’hi 
ensenya.

Actualment totes universitats britàniques que ofereixen estudis catalans amb 
l’ajut de l’Institut Ramon Llull formen part del prestigiós Russell Group, que agru-
pa universitats de primer nivell, tant en l’àmbit de la recerca com de la docència. 
Es tracta d’universitats amb un gran impacte social, econòmic i cultural tant a ni-
vell local, al Regne Unit com a tot el món, amb un compromís per a mantenir una 
recerca i una experiència d’ensenyament i aprenentatge d’excel·lència, i per a crear 
uns vincles inigualables amb les empreses locals i nacionals i amb el sector públic. 
Aquestes universitats produeixen més dels dos terços de la investigació líder mun-
dial produïda a les universitats del Regne Unit i donen suport a més de 300.000 llocs 
de treball a tot el país.

Barcelona, 21 de juny de 2019
Mariàngela Vilallonga Vives, consellera de Cultura
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides 
pressupostàries que han rebut el càrrec dels ajuts i les subvencions a 
universitats britàniques a través de la Fundació Ramon Llull, el Diplocat 
o altres organismes dependents del Govern entre els anys 2016 i 2019
314-04559/12

Proponent: Rafel Bruguera Batalla, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41779 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-04559/12 us in-
formo del següent:

Els ajuts a les universitats de l’exterior per a la impartició de docència d’estudis 
catalans que atorga l’Institut Ramon Llull van a càrrec a les partides pressupostà-
ries següents:

003-033-403311 llengua - Àmbit universitari - Ajuts a la docència - Ajuts a les 
universitats

003-033-403321 llengua - Àmbit universitari - Promoció de la recerca - Càte-
dres i centres d’estudi

003-033-403322 llengua - Àmbit universitari - Promoció de la recerca - Ajuts 
a la recerca

Barcelona, 21 de juny de 2019
Mariàngela Vilallonga Vives, consellera de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la concessió d’ajuts 
i subvencions a universitats de països altres que el Regne Unit entre 
els anys 2016 i 2019
314-04560/12

Proponent: Rafel Bruguera Batalla, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41780 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

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 314-04560/12 us in-
formo del següent:

Es tramet en annex la informació sol·licitada pels diputats.

Barcelona, 21 de juny de 2019
Mariàngela Vilallonga Vives, consellera de Cultura

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.



BOPC 383
12 de juliol de 2019

1.25.15. Preguntes per escrit 39 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment 
de tramesa del missatge del president de la Generalitat adreçat al 
personal al servei de la Generalitat amb motiu de la diada de Sant 
Jordi
314-04566/12

Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41713 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

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

lunya, i per tal de donar resposta conjunta a les preguntes escrites, amb número de 
tramitació: 314-04566/12 a 314-04570/12, ambdues incloses, us trameto, en docu-
ment annex, la informació facilitada per la Direcció de Serveis del Departament de 
la Presidència.

Atès que les preguntes que es detallen fan referència a un mateix assumpte i, 
per consegüent, a informacions estretament relacionades, es considera convenient 
de respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcio-
nar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Barcelona, 1 de juliol de 2019
Meritxell Budó i Pla, consellera de la Presidència

Annex
En relació amb el procediment de tramesa del missatge del Molt Honorable 

President amb motiu de la Diada de Sant Jordi, informem que aquest s’ha adreçat 
al correu corporatiu o a les adreces professionals del personal que presta serveis a 
l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic.

Aquests missatge institucional del President de la Generalitat es fa ordinàriament 
cada any, d’igual manera que es fa amb d’altres esdeveniments, com és amb ocasió 
de la festivitat de Nadal.

Des del punt de vista tecnològic, i pel que fa referència amb les bases de dades 
emprades, aquesta tramesa del missatge es fa mitjançant la creació d’un fitxer tem-
poral a partir de les adreces de correu gencat i d’altres fitxers creats amb aques-
ta finalitat, el qual és destruït un cop complerta la finalitat per a la qual fou creat. 
Igualment, d’acord amb el principi de proporcionalitat, aquest tractament es fa, ex-
clusivament, amb les adreces de correu electrònic dels empleats/ades públics, sense 
cap altra dada personal associada. En alguns casos puntuals, la tramesa es fa des de 
la mateixa entitat del sector públic o enviant el missatge a una llista de distribució 
de la pròpia entitat.

Quant als col·lectius destinataris de la tramesa, aquests han estat les persones que 
presten serveis a l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic, inclosos els/les 
alts càrrecs, el personal funcionari, laboral i estatutari, i el personal eventual.

Pel que fa a les actuacions adoptades per assegurar el compliment de la norma-
tiva de protecció de dades de caràcter personal, el tractament es va realitzar d’acord 
amb les indicacions de la delegada de protecció de dades del Departament de la 
Presidència.

Pel que fa a les dades personals de què disposa l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya en relació amb les persones que hi presten serveis, aquestes són les ne-
cessàries per mantenir la corresponent relació de servei, complint amb totes les pre-
visions de la normativa de protecció de dades. En els webs de cada departament de 
l’Administració de la Generalitat i de les entitats del sector públic es poden consultar 
els tractaments i les dades que es disposen de cada col·lectiu.
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Pel que fa a la qüestió relativa a si el missatge institucional del Molt Honorable 
President amb motiu de la Diada de Sant Jordi s’ha enviat a alguna adreça de cor-
reu electrònic o número de telèfon personal, no es té constància que s’hagi produït 
aquest extrem. Això no obstant, podria donar-se el cas que algun empleat o emple-
ada pública tingui el seu correu professional redirigit a una altra adreça de correu 
personal.

Signat electrònicament a Barcelona per la directora de Serveis

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els col·lectius 
destinataris del missatge del president de la Generalitat adreçat al 
personal al servei de la Generalitat amb motiu de la diada de Sant Jordi
314-04567/12

Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41713 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04566/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les bases de dades 
emprades per a trametre el missatge del president de la Generalitat 
adreçat al personal al servei de la Generalitat amb motiu de la diada 
de Sant Jordi
314-04568/12

Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41713 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04566/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades personals 
del personal al servei de la Generalitat de què disposa i el tractament 
que en fa
314-04569/12

Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41713 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04566/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha enviat el 
missatge del president de la Generalitat per la diada de Sant Jordi o 
algun altre de caràcter institucional a números de telèfon o comptes 
de correu electrònic particulars de persones al servei de la Generalitat
314-04570/12

Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41713 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04566/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol dels 
Mossos d’Esquadra per a transferir informació rellevant per a aclarir 
delictes greus comesos per delinqüents que estan en crida i cerca
314-04591/12

Proponent: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41556 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

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 les preguntes parlamentàries 314-04591/12, 314-
04592/12, 314-04593/12 i 314-04594/12, us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix as-
sumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, s’ha considerat 
convenient respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, 
proporcionar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió 
i anàlisi.

Quan la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra interessa la recerca d’al-
guna persona o persones per la presumpta relació amb la comissió o participació 
en un fet delictiu, el requeriment s’introdueix a les bases de dades per fer la difusió 
corresponent entre la resta de cossos policials.

Precisament, per garantir l’adequada coordinació entre els dos cossos policials 
amb competències en seguretat ciutadana a la ciutat de Barcelona, el cos de Mossos 
d’Esquadra comparteix amb la Guàrdia Urbana de Barcelona una Sala de Coordi-
nació Interpolicial.

En el cas de l’agressió violenta a una dona en el districte de Ciutat Vella de Bar-
celona la matinada del dia 19 d’abril de 2019, la Divisió d’Investigació Criminal de 
la Regió Policial de Barcelona es va fer càrrec de la investigació i, immediatament, 
va realitzar les diligències oportunes per identificar l’autor de l’agressió. La ràpida 
difusió de la informació va fer possible la localització del presumpte autor, que va 
ser detingut per agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona un dia després dels fets, 
el 20 d’abril de 2019.

Barcelona, 25 de juny de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el protocol dels 
Mossos d’Esquadra per a transferir informació rellevant per a aclarir 
delictes greus comesos per delinqüents que estan en crida i cerca 
inclou cap excepció
314-04592/12

Proponent: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41556 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04591/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió 
dels protocols interns dels Mossos d’Esquadra per a evitar la 
descoordinació informativa
314-04593/12

Proponent: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41556 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04591/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals els Mossos d’Esquadra no van difondre la descripció d’un 
agressor sexual de Barcelona feta per la víctima
314-04594/12

Proponent: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41556 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04591/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
protegir els monuments i els llocs d’importància cultural i històrica
314-04595/12

Proponent: Marc Parés Franzi, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41781 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

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 314-04595/12 us in-
formo del següent:

Els béns immobles culturals rellevants de Catalunya són els declarats béns cultu-
rals d’interès nacional per la Llei 9/93, de 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català.

Els béns poden ser de titularitat pública o privada. D’acord amb el previst a l’ar-
ticle 25.1 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, els 
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propietaris, titulars de drets reals i posseïdors de béns culturals d’interès nacional 
o béns catalogats els han de preservar i mantenir per assegurar la integritat de llur 
valor cultural. L’ús a que es destinin aquests béns ha de garantir-ne sempre la con-
servació. L’article 21 també estableix el deure de conservació dels propietaris per a 
tots els béns integrants del patrimoni cultural català.

En aquest sentit, la Generalitat de Catalunya, pel que fa als béns dels quals és 
titular, disposa de plans de conservació per als béns per tal de donar compliment 
al reglament de protecció i té assignades partides de manteniment normatiu per a 
aquests. Alguns dels plans de conservació, com el cas de Tarragona, inclouen també 
monuments que no són de la seva titularitat.

D’acord amb el previst a l’article 3 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patri-
moni cultural català «en l’exercici de llurs competències respectives, l’Administració 
de la Generalitat, els consells comarcals i els ajuntaments han de vetllar per la inte-
gritat del patrimoni cultural català, tant públic com privat, i per la protecció, la con-
servació... d’aquest patrimoni». Per aquest motiu, la Generalitat du a terme accions 
de vigilància i inspecció del patrimoni immoble, i estableix mesures de foment (títol 
tercer de la llei), amb la convocatòria de diferents línies de subvenció destinades a 
la conservació del patrimoni (subvencions a ens locals per a inversions en la gestió 
del patrimoni arqueològic i paleontològic; subvencions per obres en immobles de 
notable valor cultural).

El Departament de Cultura, a través de programes 1% cultural i de concessió 
de subvencions, contribueix econòmicament en l’execució d’obres de restauració i  
conservació en edificis protegits en qualitat de bens culturals d’interès nacional 
(BCIN) o bens culturals d’interès local (BCIL), destinats a ens locals, persones fí-
siques, fundacions i altres entitats privades sense ànim de lucre, per a intervencions 
de patologies estructurals i adequació d’instal·lacions encaminades en la seva con-
servació, consolidació, posada en ús i que garanteixin la seva continuïtat i la millo-
ra de l’ús.

Les darreres convocatòries de subvencions de restauració i conservació d’immo-
bles de notable valor cultural han estat les següents:

Anys 2015-2016
Anys 2016-2017
Anys 2018-2020
Totes tres, amb una dotació de 3.750.000 €, per a cada convocatòria.
Actualment s’està treballant en una nova convocatòria, en regim també de con-

currència, pels propers anys 2019 - 2021, per un import, igualment, de 3.750.000 €.

Pel que fa al patrimoni arqueològic, les darreres convocatòries de subvencions 
han suposat les següents inversions:

2015: 200.000 €
2016: 200.000 €
2017:300.000 €
2018:300.000 €
2019:300.000 €

Finalment, l’Administració de la Generalitat i l’Església catòlica, com a titular 
d’una part molt important del patrimoni cultural català, i en funció de la seva res-
ponsabilitat, disposa d’un marc de col·laboració i coordinació entre les dues insti-
tucions, i està contribuint econòmicament, des de l’any 2017, en els treballs tècnics 
d’anàlisi i valoració de l’estat de conservació de les bens BCIN - BCIL, per tal de 
conèixer el manteniment i prendre les mesures de conservació. Concretament, s’han 
analitzat les esglésies dels Bisbats de Lleida, Tortosa i Tarragona, per a l’any 2019 
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està previst el Bisbat de Girona, amb una aportació de 220.975 € fins finalitzar els 
propers anys amb la resta de Bisbats.

Barcelona, 21 de juny de 2019
Mariàngela Vilallonga Vives, consellera de Cultura

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

Proponent: Marc Parés Franzi, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41929 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-04596/12, us 
informo del següent:

El dia 16 d’abril de 2019 un centenar d’activistes de la plataforma francesa Libé-
ration Animal van ocupar part de les dependències d’un escorxador de Riudellots de 
la Selva per protestar contra el maltractament animal.

Les persones allà concentrades es trobaven en un espai molt estret, asseguts a 
terra i lligats entre sí per una cadena. Mantenien una actitud pacífica, però es resis-
tien al desallotjament.

Per desencadenar-los i treure’ls del lloc un per un, es va demanar la intervenció 
d’efectius d’ordre públic de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) de la 
Regió Policial Girona.

Les diligències policials relacionades amb aquests fets es van trametre al Jutjat 
d’Instrucció en funcions de guàrdia de Santa Coloma de Farners.

Pel que fa a l’actuació policial d’un agent d’ordre públic s’ha incoat una informa-
ció reservada.

Barcelona, 2 de juliol de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la política de 
separació interior d’interns al Centre Penitenciari Puig de les Basses
314-04644/12

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41573 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

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 
314-06444/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-06445/12 a 314-
04657/12.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix as-
sumpte, s’ha considerat convenient respondre-les de manera conjunta per proporcio-
nar una major cohesió a la informació i facilitar-ne la comprensió.
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D’acord amb el que recull l’article 16 de la Llei orgànica general penitenciària, 
els interns són separats a l’interior dels establiments tenint en compte el sexe, l’edat 
i els antecedents delictius i, en el cas dels penats, les exigències del tractament tam-
bé són un element a tenir en compte: Les diferents àrees d’intervenció del Centre 
Penitenciari Puig de les Basses són les següents:

– Dos mòduls per a interns amb problemes d’addiccions
– Tres mòduls per a interns amb conductes violentes
– Un mòdul de preparació de sortides a l’exterior
– Un mòdul generalista
– Un departament especial per a interns amb especial inadaptació al règim or-

dinari.
– Un mòdul per a dones
– Un mòdul per a joves
– Un mòdul d’infermeria
Els interns d’aquest Centre Penitenciari compleixen les sancions d’aïllament a la 

cel·la del Departament Especial de Règim Tancat (DERT). Les internes, les com-
pleixen a la seva cel·la i, només en cas d’especial perillositat i de forma excepcional, 
sobretot per garantir la tranquil·litat i seguretat de la resta d’internes, ho fan al De-
partament d’Ingressos.

El Departament d’Ingressos ofereix les mateixes condicions de seguretat que el 
mòdul de dones, amb l’afegit que les internes sancionades son ubicades en una cel·la 
individual i poden gaudir d’un pati aïllat de la resta.

El número d’hores de pati que els interns del Departament d’Ingressos gaudeixen 
són molt superiors a les previstes al Reglament penitenciar (RP)i, ja que l’ocupació 
d’aquest Departament és molt baixa.

Els interns que requereixen un ingrés de caràcter psiquiàtric són ingressats a 
la Unitat Hospitalària Penitenciària Psiquiàtrica i se’n fa un seguiment per part de 
l’Equip de Salut Mental. No hi ha cap data prevista per obrir un Departament de 
Psiquiatria al Centre Penitenciari Puig de les Basses.

No hi ha un número fix d’interns en el Departament d’Ingressos, atès que és on 
romanen els interns quan ingressen al centre, a l’espera de ser classificats i traslla-
dats a un mòdul ordinari –aquest temps d’espera no se sol allargar més enllà de les 
48 hores. També s’hi ubiquen interns que es troben sota limitacions regimentals i 
mesures de protecció personal, tal com regula l’article 75 del RP, o que estan san-
cionats.

El contingent de personal destinat a la vigilància del Departament d’Ingressos 
està format per un coordinador d’Unitat de Servei Interior (CUSI), un funcionari a la 
cabina d’accés i dos o tres funcionaris al mòdul. Puntualment, si hi ha més càrrega 
de feina, s’augmenta el servei.

L’incident concret que es va produir al Departament d’Ingressos el dia 5 de maig, 
a la tarda, el va protagonitzar la interna VRM, ubicada a la cel·la 13 del Departament 
d’Ingressos. Va estar fent servir l’intèrfon per demanar tabac, visiblement nervio-
sa. El funcionari assignat a la cabina de control li va comunicar que els funcionaris 
d’interior estaven fent la recepció d’uns interns que retornaven al Centre Penitenciari 
després de permisos ordinaris i que, en acabar, anirien a parlar amb ella. A les set 
de la tarda, dos funcionaris, van pujar a repartir la medicació i, un cop va marxar 
l’auxiliar de medicació, van donar a aquesta interna l’opció de sortir al pati perquè 
es tranquil·litzés –atès que tenia evidents símptomes d’ansietat per no poder fumar–; 
la interna hi va accedir. Un cop els funcionaris la van deixar al pati, amb la porta 
d’accés tancada, i es disposaven a baixar per continuar les tasques de recepció d’in-
terns que retornaven de permisos, la interna va començar a donar puntades de peu 
a la porta i a picar al vidre, dient: «Aquí no hay nada, quiero volver a mi celda!». 
Sembla que hauria mirat si trobava alguna burilla de tabac que pogués aprofitar per 
fumar, sense èxit. Els funcionaris, davant l’estat d’alteració de la interna, van deci-
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dir no deixar-la sola al pati i dur-la de nou cap a la cel·la. Cap a un quart de vuit del 
vespre, al passadís de la primera planta, la interna es va girar bruscament i es va 
posicionar darrere d’un dels funcionaris amb un bolígraf de color vermell sense tap 
a la mà i va intentar clavar-li al coll. En l’intent d’aturar l’agressió, per part de l’altre 
funcionari, van caure tots tres a terra. Un cop a terra, la interna va intentar mossegar 
el coll del primer funcionari. Un intern amb destí d’ordenança al Departament d’In-
gressos, que era a l’office preparant els sopars, va agafar per les cames a la interna 
i la va girar, de manera que va facilitar l’alliberament dels funcionaris i la posterior 
reducció. Immediatament, va arribar una altra funcionària i la cap de servei.

L’article 63 del RP estableix la competència de la seguretat exterior a les forces i 
cossos de seguretat de l’Estat, autonòmiques o estatals, en l’article 64, però, es recull 
que la seguretat interior dels establiments correspon als funcionaris de serveis pe-
nitenciaris. En tot moment, els funcionaris de serveis penitenciaris van ser presents 
en l’incident i van rebre suport, en última instància, d’una funcionària més i de la 
cap de servei del mòdul.

Aquesta interna havia protagonitzat el seu darrer incident el dia 23 d’abril de 
2019.

En el moment de l’incident del 5 de maig, aquesta interna estava sola al pati.
Es va activar el Protocol d’actuació en cas d’alteració regimental controlada. El 

codi establert per als supòsits d’alteració regimental controlada, segons la Instrucció 
2/2017 sobre ordenació de plans d’autoprotecció i seguretat i manuals d’organització i 
funcionament dels centres penitenciaris de Catalunya, és el CODI 1.

Una alteració regimental controlada és qualsevol fet que es doni en un mòdul i 
que pugui suposar un trencament de la normalitat o una alteració de l’ordre i que 
pugui ser mitigada o corregida pels mateixos funcionaris del departament afectat.

No, en el moment dels incidents no hi havia interns d’ambdós sexes al pati, com 
ja hem dit, la interna estava sola i, cal remarcar que els homes i les dones no surten 
mai alhora al pati (està explícitament prohibit per RP). A més a més, les internes 
sancionades no surten al pati amb la resta d’internes.

Barcelona, 21 de juny de 2019
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual la 
interna que va provocar un incident al Centre Penitenciari Puig de les 
Basses complia una sanció a la unitat d’ingressos
314-04645/12

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41573 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04644/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les condicions de 
seguretat de la unitat d’ingressos del Centre Penitenciari Puig de les 
Basses
314-04646/12

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41573 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04644/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades 
per a garantir les hores de pati als interns que es troben a la unitat 
d’ingressos del Centre Penitenciari Puig de les Basses
314-04647/12

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41573 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04644/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mòduls del 
Centre Penitenciari Puig de les Basses en què es troben els interns 
amb malalties psiquiàtriques
314-04648/12

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41573 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04644/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista 
d’obertura de la unitat de psiquiatria al Centre Penitenciari Puig de 
les Basses
314-04649/12

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41573 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04644/12.



BOPC 383
12 de juliol de 2019

1.25.15. Preguntes per escrit 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’interns 
que hi ha a la unitat d’ingressos del Centre Penitenciari Puig de les 
Basses
314-04650/12

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41573 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04644/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
funcionaris destinats a vigilància a la unitat d’ingressos del Centre 
Penitenciari Puig de les Basses
314-04651/12

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41573 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04644/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’intent de retenció i 
agressió a funcionaris per part d’una interna del Centre Penitenciari 
Puig de les Basses el 5 de maig de 2019
314-04652/12

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41573 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04644/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps 
transcorregut entre l’incident del 5 de maig de 2019 al Centre 
Penitenciari Puig de les Basses i la reducció de la interna per part de 
les forces de seguretat
314-04653/12

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41573 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04644/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps 
transcorregut entre l’incident del 5 de maig de 2019 per part d’una 
interna del Centre Penitenciari Puig de les Basses i el darrer que 
havia provocat
314-04654/12

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41573 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04644/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’interns 
que eren al pati en el moment de l’incident del 5 de maig de 2019 al 
Centre Penitenciari Puig de les Basses
314-04655/12

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41573 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04644/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possible activació 
d’algun protocol de seguretat en el moment de l’incident del 5 de 
maig de 2019 al Centre Penitenciari Puig de les Basses
314-04656/12

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41573 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04644/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presència 
simultània d’interns de tots dos sexes al mateix pati, amb relació a 
l’incident del 5 de maig de 2019 al Centre Penitenciari Puig de les 
Basses
314-04657/12

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41573 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04644/12.

Fascicle segon
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per a posar fi al tancament d’explotacions lleteres
314-04685/12

Proponent: Marc Parés Franzi, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41942 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

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 314-04685/12 us in-
formo del següent:

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha pres 
diverses mesures per tal de revertir el tancament d’explotacions lleteres a comarques 
com el Ripollès o el Moianès:

En primer lloc, el DARP està treballant amb el sector i la comunitat científica en 
el Pla d’Acció del Sector Lleter (2017-2019), el qual s’estructura en tres grans eixos: 
en primer lloc, en la millora de l’eficiència de la producció lletera; en segon lloc, en 
la comercialització i promoció i; en tercer lloc, en la innovació i transferència.

En aquest pla d’acció hi consten quinze accions prioritàries (cinc de les quals han 
estat tutelades directament pel DARP) amb diferent grau d’ambició. Entre aquestes 
quinze accions hi podem trobar; assessorament tècnic i econòmic a les explotacions, 
la millora de la qualitat de la llet i la seguretat de les explotacions lleteres, la regula-
ció de la venda de la llet crua o l’anàlisi de la cadena de valor del sector làctic, entre  
d’altres.

Malgrat totes aquestes mesures que el DARP ha posat en marxa, cal recordar 
que el mercat de la llet, com la majoria de mercats, segueix les fluctuacions pròpies 
de l’oferta i la demanda. Per tant, les mesures amb què incideix el DARP és evident 
que no poden canviar el funcionament del lliure mercat, tot i que sí que procuren 
millorar la situació del sector en la mesura de les seves possibilitats.

El DARP, a pesar de la transversalitat de les mesures adoptades descrites amb 
anterioritat, és conscient que hi ha comarques, com el Ripollès i el Moianès, on el 
pes del sector lleter és major i, conseqüentment, això es té en consideració a l’hora 
d’aplicar les mesures necessàries per a revertir el tancament d’explotacions lleteres.

Barcelona, 3 de juliol 2019
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per 
a nomenar Joana Ortega i Alemany assessora en projectes 
transversals del Departament d’Empresa i Coneixement
314-04724/12

Proponent: Martí Pachamé Barrera, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41655 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-04724/12, us 
informo del següent:

La regulació del personal eventual s’estableix legalment pel Decret 2/2005, d’11 
de gener, sobre el règim jurídic del personal eventual de l’Administració de la Ge-
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neralitat de Catalunya. En relació amb la pregunta cursada, el seu art.1.2 preveu el 
següent:

«És personal eventual qui, en virtut de lliure nomenament, ocupa un lloc de tre-
ball en règim no permanent, considerat de confiança o assessorament no reservat a 
personal funcionari en la corresponent relació de llocs de treball.»

Es pot establir legalment, doncs, que les raons per al nomenament d’aquest tipus 
de personal es basen en la confiança o necessitats específiques d’assessorament, as-
pectes ambdós que es donen en el nomenament de la senyora Ortega.

Barcelona, 27 de juny de 2019
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les funcions de 
l’assessora en projectes transversals del Departament d’Empresa i 
Coneixement
314-04725/12

Proponent: Martí Pachamé Barrera, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41656 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

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 314-04725/12 us in-
formo del següent:

D’acord amb el punt 2 de la Resolució EMC/1279/2019, de 8 de maig, de no-
menament de la senyora Joana Ortega i Alemany com assessora de la consellera 
en Projectes Transversals del Departament d’Empresa i Coneixement (publicada a 
DOGC núm. 7877, de 17.5.2019), les funcions que corresponen a aquest lloc de tre-
ball són les següents:

«a) Assessorar el/la titular del Departament d’Empresa i Coneixement sobre l’es-
tructuració de projectes transversals dels diferents centres directius del Departa-
ment en matèria de foment de l’economia productiva.

b) Preparar la documentació que el Departament d’Empresa i Coneixement tra-
mita al Consell Tècnic en matèria de projectes transversals.

c) Elaborar els informes sobre els resultats de l’aplicació dels projectes transver-
sals en matèria de foment de l’economia productiva i fer-ne l’avaluació.

d) Qualsevol altra tasca que li sigui encomanada relacionada amb les anteriors.»
Els objectius del lloc de treball descrit són els prescrits legalment d’assessora-

ment establerts per a tot el personal eventual pel Decret 2/2005, d’11 de gener, sobre 
el règim jurídic del personal eventual de l’Administració de la Generalitat de Cata-
lunya, en el context funcional assenyalat prèviament.

Barcelona, 27 de juny de 2019
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les condicions 
laborals de l’assessora en projectes transversals del Departament 
d’Empresa i Coneixement
314-04726/12

Proponent: Martí Pachamé Barrera, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41657 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-04726/12, us 
informo del següent:

D’acord amb el punt 3 de la Resolució EMC/1279/2019, de 8 de maig, de no-
menament de la senyora Joana Ortega i Alemany com assessora de la consellera 
en Projectes Transversals del Departament d’Empresa i Coneixement (publicada 
a DOGC núm. 7877, de 17.5.2019), les condicions econòmiques que corresponen a 
aquest lloc de treball són les següents:

«Les retribucions d’aquest lloc de treball són les corresponents a un lloc de funcio-
nari/ària del grup A, nivell de destinació 30.2, i complement específic de 41.302,92 eu-
ros anuals.»

Aquestes retribucions corresponen als imports mensuals i anuals següents:
– Amb caràcter mensual: 5.647,16 euros, desglossats de la manera següent: 

1.177,08, en concepte de sou; 1.028,17, en concepte de complement de destinació, i 
3.441,91, en concepte de complement específic.

– Amb caràcter anual, les retribucions totals del lloc de treball d’assessor/a en 
Projectes Transversals són de 78.158,78 euros.

En relació amb l’horari que ha de complir la senyora Ortega, s’assimila al pro-
pi de funcionaris amb dedicació especial. Legalment, això suposa una remissió al 
Decret 56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i horaris de treball del personal fun-
cionari al servei de l’Administració de la Generalitat. Així, pel que fa a la jornada, 
l’article 4 estableix el següent:

«Article 4. Jornada de dedicació especial
4.1 La jornada de dedicació especial és de 40 hores de treball efectiu en còmput 

setmanal, de dilluns a divendres.
4.2 Durant el període comprès entre el 15 de desembre i el 10 de gener, ambdós 

inclosos, i durant la Setmana Santa, la jornada de dedicació especial en còmput set-
manal és equivalent a multiplicar el nombre de dies laborables d’aquest període per 
7 hores i 30 minuts diaris.

4.3 En el període d’estiu, comprès entre l’1 de juny i el 30 de setembre, ambdós 
inclosos, la jornada de dedicació especial és de 37 hores i 30 minuts de treball efec-
tiu en còmput setmanal, de dilluns a divendres.

4.4 La realització de la jornada de dedicació especial comporta atendre, en tot 
cas, els increments ocasionals de treball que es produeixin per complir amb el fun-
cionament regular dels serveis.

4.5 Als efectes de garantir una adequada prestació i coordinació dels serveis i 
del personal, el Govern, mitjançant un acord, ha de concretar els llocs de treball 
que han de tenir fixada una jornada de dedicació especial, i ha de determinar l’im-
port del complement específic que han de percebre pel factor de dedicació especial 
i d’incompatibilitat. En les relacions de llocs de treball han de figurar els llocs que 
tenen fixada la realització d’una jornada de dedicació especial, així com l’import del 
complement específic que els correspon.

4.6 La realització de la jornada de dedicació especial és incompatible amb 
l’exercici d’activitats públiques i privades, llevat de les activitats compatibles a què 
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fan referència el capítol 2 i l’article 7 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’in-
compatibilitats del personal al servei de la Generalitat, així com les de professor 
associat a temps parcial.»

Mentre que, pel que fa a l’horari, l’article 10 estableix el següent:
«Article 10. Horari de dedicació especial
10.1 L’horari de dedicació especial, que ha de constar en les relacions de llocs 

de treball, comporta el compliment de vuit hores diàries de treball efectiu, de dilluns 
a divendres, en règim de jornada diària partida de matí i tarda. Aquest horari com-
porta una permanència obligada del personal entre les 9 i les 14 hores, de dilluns a 
divendres.

10.2 Durant el període comprès entre el 15 de desembre i el 10 de gener, ambdós 
inclosos, durant la Setmana Santa i durant el període d’estiu, comprès entre l’1 de 
juny i el 30 de setembre, l’horari de dedicació especial comporta el compliment de 
7 hores i 30 minuts diaris de treball efectiu, de dilluns a divendres. Aquest horari es 
desenvolupa en règim de jornada diària partida de matí i tarda.

10.3 Correspon als secretaris i secretàries generals dels departaments, segons 
les peculiaritats dels llocs de treball i d’acord amb les necessitats dels serveis, la 
determinació i la concreció de l’horari de dedicació especial, així com la possibi-
litat de recuperació prèvia de les hores corresponents a la tarda dels divendres. El 
compliment de l’horari establert ha de ser objecte d’un rigorós control per part dels 
responsables directes del control horari, sens perjudici de la supervisió dels òrgans 
superiors.»

En relació amb la pregunta sobre on serà, en concret, el lloc de treball de la se-
nyora Ortega, cal dir que el lloc en qüestió està adscrit al Gabinet de la Consellera, 
i que aquesta unitat té la seva seu física al passeig de Gràcia, 105, de Barcelona.

Finalment, en relació amb el règim de compatibilitat, no consta en aquest De-
partament que la senyora Ortega hagi demanat cap autorització de compatibilitat.

Barcelona, 27 de juny de 2019
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

1.27.10. Preguntes orals en comissió

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 05.07.2019, DSPC-C 302.
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la política retributiva de l’ens
322-00124/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 05.07.2019, DSPC-C 302.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 05.07.2019, DSPC-C 302.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 05.07.2019, DSPC-C 302.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 05.07.2019, DSPC-C 302.
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la gestió financera
322-00128/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 05.07.2019, DSPC-C 302.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el contingut dels programes divulgatius i de 
reportatges
323-00156/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 05.07.2019, DSPC-C 302.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 05.07.2019, DSPC-C 302.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 05.07.2019, DSPC-C 302.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 05.07.2019, DSPC-C 302.
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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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 05.07.2019, DSPC-C 302.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 05.07.2019, DSPC-C 302.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 05.07.2019, DSPC-C 302.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 05.07.2019, DSPC-C 302.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 05.07.2019, DSPC-C 302.
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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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 05.07.2019, DSPC-C 302.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 05.07.2019, DSPC-C 302.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 05.07.2019, DSPC-C 302.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 05.07.2019, DSPC-C 302.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 05.07.2019, DSPC-C 302.
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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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 05.07.2019, DSPC-C 302.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 05.07.2019, DSPC-C 302.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 05.07.2019, DSPC-C 302.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la situació del Departament d’Esports
323-00173/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 05.07.2019, DSPC-C 302.
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.25. Preguntes al Govern

2.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
programes i projectes del pressupost del Departament de Cultura 
afectats per l’ordre de 5 d’octubre de 2018 de suspensió de les 
despeses previstes no contractades amb anterioritat
311-00778/12

RETIRADA

Retirada: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units.
Sessió 9 de la Comissió de Cultura, tinguda el 03.07.2019, DSPC-C 299.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
inversió feta del 2010 ençà per a conservar els monuments de 
Tarragona amenaçats per l’erosió de la costa
311-00802/12

RETIRADA

Retirada: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs.
Sessió 9 de la Comissió de Cultura, tinguda el 03.07.2019, DSPC-C 299.
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3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el programa 
Esfera
310-00200/12

ANUNCI: CARLES RIERA ALBERT, DEL SP CUP-CC

Reg. 42184 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.07.2019

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el programa Esfer@.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2019
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les dades 
de l’increment de la pobresa i les polítiques socials
310-00201/12

ANUNCI: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 42189 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.07.2019

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre les dades d’increment de la pobresa i les polítiques socials del Govern.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el canvi 
climàtic
310-00202/12

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 42191 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.07.2019

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

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

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

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la prevenció 
d’emergències i els plans i els mitjans del Departament d’Interior per 
a fer-hi front
310-00203/12

ANUNCI: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP CS

Reg. 42192 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.07.2019

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la prevenció d’emergències i els plans i mitjans per a fer-hi front per part 

del Departament d’Interior.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’emissió de 
documentals a TV3
310-00204/12

ANUNCI: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP CS

Reg. 42193 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.07.2019

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre l’emissió de documentals a TV3.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la 
coordinació postemergència de l’incendi de la Ribera d’Ebre
310-00205/12

ANUNCI: ALBERT BATET I CANADELL, DEL GP JXCAT

Reg. 42195 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.07.2019

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern sobre la coordinació post emergència de 

l’incendi de Ribera d’Ebre?

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre 
l’acompanyament institucional dels menors sense referents familiars
310-00206/12

ANUNCI: ALBERT BATET I CANADELL, DEL GP JXCAT

Reg. 42196 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.07.2019

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern sobre l’acompanyament institucional dels 

menors sense referents familiars?

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el pagament 
de la paga extra del 2013 als treballadors públics
310-00207/12

ANUNCI: ALBERT BATET I CANADELL, DEL GP JXCAT

Reg. 42197 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.07.2019

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Quin és el capteniment del Govern sobre el pagament de la paga extra 2013 als 
treballadors públics de la Generalitat?

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’impacte 
pressupostari de projectes privats
310-00208/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 42201 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.07.2019

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre l’impacte pressupostari de projectes privats.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els plans 
relatius a l’acció exterior
310-00209/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 42202 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.07.2019

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre els plans del govern en relació amb la seva acció exterior.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00116/12

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 41671 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.07.2019

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

amb el que estableix l’article 164 del Reglament del Parlament, formula la pregunta 
següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració fa el Molt Honorable President de la Generalitat de la situació 

política a Catalunya?

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2019
Carlos Carrizosa Torres, president GP Cs

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00117/12

ANUNCI: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC

Reg. 41718 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.07.2019

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

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

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

política a Catalunya?

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00118/12

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 41751 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.07.2019

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

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

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

ció amb la situació política actual?

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00119/12

ANUNCI: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 42188 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.07.2019

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

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

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

política?

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2019
Jéssica Albiach Satorres, presidenta GP CatECP

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
317-00120/12

ANUNCI: ALBERT BATET I CANADELL, DEL GP JXCAT

Reg. 42194 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.07.2019

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

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

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

niments de l’actualitat política?

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
317-00121/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 42200 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.07.2019

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

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

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

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conseqüències 
de la restauració de la torre medieval d’Ivorra (Segarra)
314-05039/12

FORMULACIÓ: CONCEPCIÓN ABELLÁN CARRETERO, DEL GP CATECP

Reg. 41673 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

A la Mesa del Parlament
Concepción Abellán Carretero, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

La torre medieval del castell d’Ivorra, coneguda popularment com «Torre del 
Moro», entre els anys 2012 i 2015 ha estat objecte d’una restauració que tenia com 
a objectiu recuperar la malmesa edificació després de segles d’oblit i degradació. 
Aquest projecte ha estat possible gràcies a l’ajuda aproximada de 400.000 euros de 
l’1’5% cultural del Ministeri de Foment, als quals la Generalitat va aportar la resta 
fins als 530.000 euros aproximats que ha costat l’obra.

El projecte va ser polèmic entre la població i diversos experts en restauració pa-
trimonial, ja que enlloc de recuperar la imatge medieval de la torre, es va optar per 
reproduir la que tenia durant les reconstruccions del segle xix, emprant el material 
més abundant a la vall del Llobregós, paisatge natural on s’integra el lloc d’Ivorra. 
Per tant, es va utilitzar morter de guix tradicional per recobrir la torre i bastir-ne 
l’estructura.

No obstant això, menys de tres anys després de finalitzar l’obra, el recobriment 
de guix s’està desprenent de la torre, causant un greu risc per la conservació del mo-
nument i, alhora, per la integritat dels veïns del municipi, ja que aquesta es troba al 
centre del poble, a tocar de l’església parroquial i la plaça. En conseqüència, el con-
sistori d’Ivorra s’ha vist obligat a col·locar bastides i malles al seu voltant per mini-
mitzar riscos, cosa que, a dia d’avui, ja ha costat prop de 15.000 € de l’erari públic.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Té constància el Departament de Cultura de la Generalitat d’aquests fets?

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2019
Concepción Abellán Carretero, diputada GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris i la 
supervisió del projecte de restauració de la torre d’Ivorra (Segarra)
314-05040/12

FORMULACIÓ: CONCEPCIÓN ABELLÁN CARRETERO, DEL GP CATECP

Reg. 41674 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

A la Mesa del Parlament
Concepción Abellán Carretero, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

La torre medieval del castell d’Ivorra, coneguda popularment com «Torre del 
Moro», entre els anys 2012 i 2015 ha estat objecte d’una restauració que tenia com 
a objectiu recuperar la malmesa edificació després de segles d’oblit i degradació. 
Aquest projecte ha estat possible gràcies a l’ajuda aproximada de 400.000 euros de 
l’1’5% cultural del Ministeri de Foment, als quals la Generalitat va aportar la resta 
fins als 530.000 euros aproximats que ha costat l’obra.

El projecte va ser polèmic entre la població i diversos experts en restauració pa-
trimonial, ja que enlloc de recuperar la imatge medieval de la torre, es va optar per 
reproduir la que tenia durant les reconstruccions del segle xix, emprant el material 
més abundant a la vall del Llobregós, paisatge natural on s’integra el lloc d’Ivorra. 
Per tant, es va utilitzar morter de guix tradicional per recobrir la torre i bastir-ne 
l’estructura.

No obstant això, menys de tres anys després de finalitzar l’obra, el recobriment 
de guix s’està desprenent de la torre, causant un greu risc per la conservació del mo-
nument i, alhora, per la integritat dels veïns del municipi, ja que aquesta es troba al 
centre del poble, a tocar de l’església parroquial i la plaça. En conseqüència, el con-
sistori d’Ivorra s’ha vist obligat a col·locar bastides i malles al seu voltant per mini-
mitzar riscos, cosa que, a dia d’avui, ja ha costat prop de 15.000 € de l’erari públic.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins criteris i quina supervisió ha seguit el Govern de la Generalitat per do-

nar autorització al projecte de restauració de la torre d’Ivorra i fer-ne seguiment?

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2019
Concepción Abellán Carretero, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació del 
Ministeri de Foment i del Departament de Cultura en la valoració, 
l’autorització i la supervisió dels projectes de restauració de 
patrimoni subvencionats pel Ministeri
314-05041/12

FORMULACIÓ: CONCEPCIÓN ABELLÁN CARRETERO, DEL GP CATECP

Reg. 41675 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

A la Mesa del Parlament
Concepción Abellán Carretero, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

La torre medieval del castell d’Ivorra, coneguda popularment com «Torre del 
Moro», entre els anys 2012 i 2015 ha estat objecte d’una restauració que tenia com 
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a objectiu recuperar la malmesa edificació després de segles d’oblit i degradació. 
Aquest projecte ha estat possible gràcies a l’ajuda aproximada de 400.000 euros de 
l’1’5% cultural del Ministeri de Foment, als quals la Generalitat va aportar la resta 
fins als 530.000 euros aproximats que ha costat l’obra.

El projecte va ser polèmic entre la població i diversos experts en restauració pa-
trimonial, ja que enlloc de recuperar la imatge medieval de la torre, es va optar per 
reproduir la que tenia durant les reconstruccions del segle xix, emprant el material 
més abundant a la vall del Llobregós, paisatge natural on s’integra el lloc d’Ivorra. 
Per tant, es va utilitzar morter de guix tradicional per recobrir la torre i bastir-ne 
l’estructura.

No obstant això, menys de tres anys després de finalitzar l’obra, el recobriment 
de guix s’està desprenent de la torre, causant un greu risc per la conservació del mo-
nument i, alhora, per la integritat dels veïns del municipi, ja que aquesta es troba al 
centre del poble, a tocar de l’església parroquial i la plaça. En conseqüència, el con-
sistori d’Ivorra s’ha vist obligat a col·locar bastides i malles al seu voltant per mini-
mitzar riscos, cosa que, a dia d’avui, ja ha costat prop de 15.000 € de l’erari públic.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin grau de participació té el Ministeri de Foment i la Conselleria de Cultura 

en la valoració, l’autorització i la supervisió dels projectes de restauració de patri-
moni subvencionats amb l’1,5% cultural del Ministeri?

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2019
Concepción Abellán Carretero, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
previstes per a aturar la degradació de la torre d’Ivorra (Segarra)
314-05042/12

FORMULACIÓ: CONCEPCIÓN ABELLÁN CARRETERO, DEL GP CATECP

Reg. 41676 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

A la Mesa del Parlament
Concepción Abellán Carretero, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

La torre medieval del castell d’Ivorra, coneguda popularment com «Torre del 
Moro», entre els anys 2012 i 2015 ha estat objecte d’una restauració que tenia com 
a objectiu recuperar la malmesa edificació després de segles d’oblit i degradació. 
Aquest projecte ha estat possible gràcies a l’ajuda aproximada de 400.000 euros de 
l’1’5% cultural del Ministeri de Foment, als quals la Generalitat va aportar la resta 
fins als 530.000 euros aproximats que ha costat l’obra.

El projecte va ser polèmic entre la població i diversos experts en restauració pa-
trimonial, ja que enlloc de recuperar la imatge medieval de la torre, es va optar per 
reproduir la que tenia durant les reconstruccions del segle xix, emprant el material 
més abundant a la vall del Llobregós, paisatge natural on s’integra el lloc d’Ivorra. 
Per tant, es va utilitzar morter de guix tradicional per recobrir la torre i bastir-ne 
l’estructura.

No obstant això, menys de tres anys després de finalitzar l’obra, el recobriment 
de guix s’està desprenent de la torre, causant un greu risc per la conservació del mo-
nument i, alhora, per la integritat dels veïns del municipi, ja que aquesta es troba al 
centre del poble, a tocar de l’església parroquial i la plaça. En conseqüència, el con-
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sistori d’Ivorra s’ha vist obligat a col·locar bastides i malles al seu voltant per mini-
mitzar riscos, cosa que, a dia d’avui, ja ha costat prop de 15.000 € de l’erari públic.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines actuacions té previstes desenvolupar el Govern de la Generalitat per 

aturar la degradació de la torre d’Ivorra i refer la fallida restauració? I, en aquest cas, 
s’ha posat en contacte, o té previst fer-ho, amb l’Ajuntament d’Ivorra, per coordinar 
accions i facilitar ajudes per a aquest objectiu?

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2019
Concepción Abellán Carretero, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tancament de les 
oficines judicials de Gavà (Baix Llobregat) pel mal funcionament dels 
aparells de climatització
314-05043/12

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 41678 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

A la Mesa del Parlamento
María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

El pasado 27 de junio se produjo una situación de grave vulneración de los de-
rechos de los trabajadores, de los jueces y del resto de operadores jurídicos en los 
juzgados de Gavà. Se llegaron a alcanzar 33º de temperatura en las oficinas judicia-
les y en las salas de vista, cuando la legislación de riesgos laborales establece que 
no se deben superar los 27º.

Los trabajadores de dichos juzgados ya habían comunicado al Departament de 
Justícia de la Generalitat de Cataluña el deterioro de los aparatos de climatización. 
No obstante, a pesar de las quejas y del estado de los aparatos de climatización el 
Departament no adoptó ninguna medida urgente para prevenir las altas temperatu-
ras en las oficinas judiciales.

En consecuencia, interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– A causa del deterioro de los aparatos de climatización, ¿Se han tenido que ce-

rrar eventualmente las oficinas judiciales y suspender las vistas señaladas, declara-
ciones u otras tramitaciones por el deterioro de dichos aparatos? En caso afirmativo; 

– ¿Qué departamentos de las oficinas judiciales se han paralizado a causa del 
deterioro de los aparatos de climatización?

– ¿Por cuánto tiempo se han paralizado dichos departamentos?
– ¿Qué planificación ha realizado el Departament de Justícia de la Generalitat de 

Cataluña para evitar el retraso que supondrá la paralización de los servicios judicia-
les para la reparación de los aparatos de climatización?

Palacio del Parlamento, 1 de julio de 2019 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import 
pressupostat per a reparar els aparells de climatització dels jutjats 
de Gavà (Baix Llobregat)
314-05044/12

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 41679 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

A la Mesa del Parlamento
María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

El pasado 27 de junio se produjo una situación de grave vulneración de los dere-
chos de los trabajadores, de los jueces y del resto de operadores jurídicos en los juz-
gados de Gavà. Se llegaron a alcanzar 33º de temperatura en las oficinas judiciales 
y en las salas de vista cuando la legislación de riesgos laborales establece que no se 
deben superar los 27º.

Los trabajadores de dichos juzgados ya habían comunicado al Departament de 
Justícia de la Generalitat de Cataluña el deterioro de los aparatos de climatización. 
No obstante, a pesar de las quejas y del estado de los aparatos de climatización el 
Departament no adoptó ninguna medida urgente para prevenir las altas temperatu-
ras en las oficinas judiciales.

En consecuencia, interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué cuantía ha presupuestado el Departament de Justícia de la Generalitat de 

Cataluña para realizar la reparación de los aparatos de climatización de los juzga-
dos de Gavà?

Palacio del Parlamento, 1 de julio de 2019 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades davant del mal funcionament dels aparells de climatització 
dels jutjats de Gavà (Baix Llobregat)
314-05045/12

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 41680 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

A la Mesa del Parlamento
María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
El pasado 27 de junio se produjo una situación de grave vulneración de los dere-

chos de los trabajadores, de los jueces y del resto de operadores jurídicos en los juz-
gados de Gavà. Se llegaron a alcanzar 33º de temperatura en las oficinas judiciales 
y en las salas de vista cuando la legislación de riesgos laborales establece que no se 
deben superar los 27º.

Los trabajadores de dichos juzgados ya habían comunicado al Departament de 
Justícia de la Generalitat de Cataluña el deterioro de los aparatos de climatización. 
No obstante, a pesar de las quejas y del estado de los aparatos de climatización el 
Departament no adoptó ninguna medida urgente para prevenir las altas temperatu-
ras en las oficinas judiciales.
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En consecuencia, interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuáles son las medidas que ha adoptado el Departament de Justícia de la Ge-

neralitat de Cataluña, ante los problemas que han sufrido los aparatos de climatiza-
ción del edificio judicial de Gavà en los últimos días?

Palacio del Parlamento, 1 de julio de 2019 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els permisos per 
a enregistrar menors en els patis d’escoles per a fer el reportatge 
titulat «Llenguaferits» del programa 30 minuts
314-05046/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 41683 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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

En junio de 2019, Plataforma per la Llengua presentó un informe en el que decía 
que solo el 14,6% de las conversaciones en el patio son en catalán.

TV3, en línea con Plataforma per la Llengua y mostrando su obsesión por la 
lengua hablada en los patios con un lenguaje claramente belicista, promociona su 
programa «Llenguaferits» del 30 minuts del 30 de junio de 2019 diciendo que el ca-
talán ha perdido la batalla en los patios de los colegios. Y en el programa se dedican 
a grabar a los alumnos de un colegio y de ahí sacan las conclusiones para todos los 
colegios de Cataluña.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué tipo de permiso tenían para grabar a los menores a la hora del patio?
– ¿Eran conscientes las familias que esos recursos se iban a utilizar en un pro-

grama para hablar de la lengua en los patios de los colegios?
– ¿Sabía el Departamento de Educación de esos permisos y mintió en sede par-

lamentaria?

Palacio del Parlamento, 1 de julio de 2019 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la denúncia de 
Twitter amb relació a l’existència de comptes falsos associats a 
Esquerra Republicana de Catalunya
314-05047/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CATECP

Reg. 41734 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat, Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui contestada amb resposta escrita.
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Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
El passat més d’octubre Twitter va fer públiques totes les campanyes malintencio-

nades que havien estat detectades per aquesta xarxa social. Hi apareixen dos països 
com a culpables, Rússia i Iran. En el mes de gener la companyia hi afegia dos nous 
països, Veneçuela i Bangladesh. En la seva tercera denúncia Twitter assenyala a l’Es-
tat Espanyol com un dels països on s’han produït pràctiques no desitjades o tramposes 
i concretament assenyala a Esquerra Republicana. Concretament ha desvelat que 130 
comptes associats a ERC eren comptes falsos. Aquests comptes tindrien com a objec-
tiu amplificar els missatges, mencions i aconseguir nous seguidors. Aquestes pràcti-
ques són una clara vulneració de les regles d’aquesta xarxa social. Aquests comptes 
semblaria que tenien com a principal objectiu ampliar la difusió dels missatges de  
l’avui conseller d’Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència de la Generali-
tat, Alfred Bosch i aleshores president del grup municipal d’ERC a Barcelona.

– Quina valoració fa la Conselleria d’Exteriors, Relacions Institucionals i Trans-
parència de la Generalitat sobre la denúncia realitzada per Twitter?

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2019
David Cid Colomer, diputat; Susanna Segovia Sánchez, portaveu, GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el fet que 
Esquerra Republicana de Catalunya tingués comptes falsos a Twitter 
és una pràctica transparent
314-05048/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CATECP

Reg. 41735 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat, Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Par-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
El passat més d’octubre Twitter va fer públiques totes les campanyes malintencio-

nades que havien estat detectades per aquesta xarxa social. Hi apareixen dos països 
com a culpables, Rússia i Iran. En el mes de gener la companyia hi afegia dos nous 
països, Veneçuela i Bangladesh. En la seva tercera denúncia Twitter assenyala a l’Es-
tat Espanyol com un dels països on s’han produït pràctiques no desitjades o tramposes 
i concretament assenyala a Esquerra Republicana. Concretament ha desvelat que 130 
comptes associats a ERC eren comptes falsos. Aquests comptes tindrien com a objec-
tiu amplificar els missatges, mencions i aconseguir nous seguidors. Aquestes pràcti-
ques són una clara vulneració de les regles d’aquesta xarxa social. Aquests comptes 
semblaria que tenien com a principal objectiu ampliar la difusió dels missatges de  
l’avui conseller d’Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència de la Generali-
tat, Alfred Bosch i aleshores president del grup municipal d’ERC a Barcelona.

– Considera la Conselleria d’Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència 
de la Generalitat que es tracta d’una pràctica transparent?

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2019
David Cid Colomer, diputat; Susanna Segovia Sánchez, portaveu, GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement que el 
conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència tenia 
dels comptes falsos d’Esquerra Republicana de Catalunya a Twitter
314-05049/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CATECP

Reg. 41736 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat, Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Par-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
El passat més d’octubre Twitter va fer públiques totes les campanyes malintencio-

nades que havien estat detectades per aquesta xarxa social. Hi apareixen dos països 
com a culpables, Rússia i Iran. En el mes de gener la companyia hi afegia dos nous 
països, Veneçuela i Bangladesh. En la seva tercera denúncia Twitter assenyala a l’Es-
tat Espanyol com un dels països on s’han produït pràctiques no desitjades o tramposes 
i concretament assenyala a Esquerra Republicana. Concretament ha desvelat que 130 
comptes associats a ERC eren comptes falsos. Aquests comptes tindrien com a objec-
tiu amplificar els missatges, mencions i aconseguir nous seguidors. Aquestes pràcti-
ques són una clara vulneració de les regles d’aquesta xarxa social. Aquests comptes 
semblaria que tenien com a principal objectiu ampliar la difusió dels missatges de  
l’avui conseller d’Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència de la Generali-
tat, Alfred Bosch i aleshores president del grup municipal d’ERC a Barcelona.

– Tenia coneixement el conseller d’Exteriors, Relacions Institucionals i Transpa-
rència de la Generalitat d’aquestes pràctiques?

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2019
David Cid Colomer, diputat; Susanna Segovia Sánchez, portaveu, GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el conseller 
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència ha demanat 
explicacions a Esquerra Republicana de Catalunya pels comptes 
falsos a Twitter
314-05050/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CATECP

Reg. 41737 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat, Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Par-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
El passat més d’octubre Twitter va fer públiques totes les campanyes malintencio-

nades que havien estat detectades per aquesta xarxa social. Hi apareixen dos països 
com a culpables, Rússia i Iran. En el mes de gener la companyia hi afegia dos nous 
països, Veneçuela i Bangladesh. En la seva tercera denúncia Twitter assenyala a l’Es-
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tat Espanyol com un dels països on s’han produït pràctiques no desitjades o tramposes 
i concretament assenyala a Esquerra Republicana. Concretament ha desvelat que 130 
comptes associats a ERC eren comptes falsos. Aquests comptes tindrien com a objec-
tiu amplificar els missatges, mencions i aconseguir nous seguidors. Aquestes pràcti-
ques són una clara vulneració de les regles d’aquesta xarxa social. Aquests comptes 
semblaria que tenien com a principal objectiu ampliar la difusió dels missatges de  
l’avui conseller d’Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència de la Generali-
tat, Alfred Bosch i aleshores president del grup municipal d’ERC a Barcelona.

– Ha demanat explicacions el conseller d’Exteriors, Relacions Institucionals i 
Transparència de la Generalitat d’aquestes pràctiques a ERC?

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2019
David Cid Colomer, diputat; Susanna Segovia Sánchez, portaveu, GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement que 
el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública tenia dels 
comptes falsos d’Esquerra Republicana de Catalunya a Twitter
314-05051/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CATECP

Reg. 41738 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat, Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Par-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
El passat més d’octubre Twitter va fer públiques totes les campanyes malintencio-

nades que havien estat detectades per aquesta xarxa social. Hi apareixen dos països 
com a culpables, Rússia i Iran. En el mes de gener la companyia hi afegia dos nous 
països, Veneçuela i Bangladesh. En la seva tercera denúncia Twitter assenyala a l’Es-
tat Espanyol com un dels països on s’han produït pràctiques no desitjades o tramposes 
i concretament assenyala a Esquerra Republicana. Concretament ha desvelat que 130 
comptes associats a ERC eren comptes falsos. Aquests comptes tindrien com a objec-
tiu amplificar els missatges, mencions i aconseguir nous seguidors. Aquestes pràcti-
ques són una clara vulneració de les regles d’aquesta xarxa social. Aquests comptes 
semblaria que tenien com a principal objectiu ampliar la difusió dels missatges de  
l’avui conseller d’Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència de la Generali-
tat, Alfred Bosch i aleshores president del grup municipal d’ERC a Barcelona.

– Tenia coneixement la Conselleria de Polítiques Digitals i Funció Pública de la 
Generalitat d’aquestes pràctiques?

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2019
David Cid Colomer, diputat; Susanna Segovia Sánchez, portaveu, GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement que 
el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
té de l’existència de comptes falsos de partits polítics a Twitter
314-05052/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CATECP

Reg. 41739 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat, Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Par-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
El passat més d’octubre Twitter va fer públiques totes les campanyes malintencio-

nades que havien estat detectades per aquesta xarxa social. Hi apareixen dos països 
com a culpables, Rússia i Iran. En el mes de gener la companyia hi afegia dos nous 
països, Veneçuela i Bangladesh. En la seva tercera denúncia Twitter assenyala a l’Es-
tat Espanyol com un dels països on s’han produït pràctiques no desitjades o tramposes 
i concretament assenyala a Esquerra Republicana. Concretament ha desvelat que 130 
comptes associats a ERC eren comptes falsos. Aquests comptes tindrien com a objec-
tiu amplificar els missatges, mencions i aconseguir nous seguidors. Aquestes pràcti-
ques són una clara vulneració de les regles d’aquesta xarxa social. Aquests comptes 
semblaria que tenien com a principal objectiu ampliar la difusió dels missatges de  
l’avui conseller d’Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència de la Generali-
tat, Alfred Bosch i aleshores president del grup municipal d’ERC a Barcelona.

– Té coneixement la Conselleria d’Exteriors, Relacions Institucionals i Transpa-
rència de la Generalitat si altres partits polítics utilitzen aquestes pràctiques?

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2019
David Cid Colomer, diputat; Susanna Segovia Sánchez, portaveu, GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió del 
Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
d’impulsar una modificació de la llei electoral per a evitar que els 
partits polítics tinguin comptes falsos a les xarxes socials
314-05053/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CATECP

Reg. 41740 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat, Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Par-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
El passat més d’octubre Twitter va fer públiques totes les campanyes malintencio-

nades que havien estat detectades per aquesta xarxa social. Hi apareixen dos països 
com a culpables, Rússia i Iran. En el mes de gener la companyia hi afegia dos nous 
països, Veneçuela i Bangladesh. En la seva tercera denúncia Twitter assenyala a l’Es-
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tat Espanyol com un dels països on s’han produït pràctiques no desitjades o tramposes 
i concretament assenyala a Esquerra Republicana. Concretament ha desvelat que 130 
comptes associats a ERC eren comptes falsos. Aquests comptes tindrien com a objec-
tiu amplificar els missatges, mencions i aconseguir nous seguidors. Aquestes pràcti-
ques són una clara vulneració de les regles d’aquesta xarxa social. Aquests comptes 
semblaria que tenien com a principal objectiu ampliar la difusió dels missatges de  
l’avui conseller d’Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència de la Generali-
tat, Alfred Bosch i aleshores president del grup municipal d’ERC a Barcelona.

– Té previst la Conselleria d’Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència 
de la Generalitat impulsar una modificació de la llei electoral catalana per evitar 
aquest tipus de pràctiques?

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2019
David Cid Colomer, diputat; Susanna Segovia Sánchez, portaveu, GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes pel Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals 
i Transparència per a evitar que els partits polítics tinguin comptes 
falsos a les xarxes socials
314-05054/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CATECP

Reg. 41741 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat, Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Par-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
El passat més d’octubre Twitter va fer públiques totes les campanyes malintencio-

nades que havien estat detectades per aquesta xarxa social. Hi apareixen dos països 
com a culpables, Rússia i Iran. En el mes de gener la companyia hi afegia dos nous 
països, Veneçuela i Bangladesh. En la seva tercera denúncia Twitter assenyala a l’Es-
tat Espanyol com un dels països on s’han produït pràctiques no desitjades o tramposes 
i concretament assenyala a Esquerra Republicana. Concretament ha desvelat que 130 
comptes associats a ERC eren comptes falsos. Aquests comptes tindrien com a objec-
tiu amplificar els missatges, mencions i aconseguir nous seguidors. Aquestes pràcti-
ques són una clara vulneració de les regles d’aquesta xarxa social. Aquests comptes 
semblaria que tenien com a principal objectiu ampliar la difusió dels missatges de  
l’avui conseller d’Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència de la Generali-
tat, Alfred Bosch i aleshores president del grup municipal d’ERC a Barcelona.

– Quines mesures té previst la Conselleria d’Exteriors, Relacions Institucionals 
i Transparència de la Generalitat per tal d’evitar que es reprodueixin aquests tipus 
d’accions?

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2019
David Cid Colomer, diputat; Susanna Segovia Sánchez, portaveu, GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes 
pel Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública per a 
evitar que els partits polítics tinguin comptes falsos a les xarxes socials
314-05055/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CATECP

Reg. 41742 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat, Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Par-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
El passat més d’octubre Twitter va fer públiques totes les campanyes malintencio-

nades que havien estat detectades per aquesta xarxa social. Hi apareixen dos països 
com a culpables, Rússia i Iran. En el mes de gener la companyia hi afegia dos nous 
països, Veneçuela i Bangladesh. En la seva tercera denúncia Twitter assenyala a l’Es-
tat Espanyol com un dels països on s’han produït pràctiques no desitjades o tramposes 
i concretament assenyala a Esquerra Republicana. Concretament ha desvelat que 130 
comptes associats a ERC eren comptes falsos. Aquests comptes tindrien com a objec-
tiu amplificar els missatges, mencions i aconseguir nous seguidors. Aquestes pràcti-
ques són una clara vulneració de les regles d’aquesta xarxa social. Aquests comptes 
semblaria que tenien com a principal objectiu ampliar la difusió dels missatges de  
l’avui conseller d’Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència de la Generali-
tat, Alfred Bosch i aleshores president del grup municipal d’ERC a Barcelona.

– Quines mesures té previst la Conselleria de Polítiques Digitals i Funció Pública 
de la Generalitat per tal d’evitar que es reprodueixin aquest tipus d’accions?

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2019
David Cid Colomer, diputat; Susanna Segovia Sánchez, portaveu, GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús dels comptes 
oficials a les xarxes socials per a criticar les decisions polítiques de 
les formacions que no li donen suport
314-05056/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CATECP

Reg. 41743 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat, Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Par-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
El passat més d’octubre Twitter va fer públiques totes les campanyes malintencio-

nades que havien estat detectades per aquesta xarxa social. Hi apareixen dos països 
com a culpables, Rússia i Iran. En el mes de gener la companyia hi afegia dos nous 
països, Veneçuela i Bangladesh. En la seva tercera denúncia Twitter assenyala a l’Es-
tat Espanyol com un dels països on s’han produït pràctiques no desitjades o tramposes 
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i concretament assenyala a Esquerra Republicana. Concretament ha desvelat que 130 
comptes associats a ERC eren comptes falsos. Aquests comptes tindrien com a objec-
tiu amplificar els missatges, mencions i aconseguir nous seguidors. Aquestes pràcti-
ques són una clara vulneració de les regles d’aquesta xarxa social. Aquests comptes 
semblaria que tenien com a principal objectiu ampliar la difusió dels missatges de  
l’avui conseller d’Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència de la Generali-
tat, Alfred Bosch i aleshores president del grup municipal d’ERC a Barcelona.

– Té previst el Govern de la Generalitat seguir utilitzant els seus comptes oficials 
per a criticar decisions polítiques de les formacions que no donen suport al Govern?

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2019
David Cid Colomer, diputat; Susanna Segovia Sánchez, portaveu, GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació dels 
servidors de l’aplicació d’avaluació de notes Esfera
314-05057/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 41830 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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

En relación a la plataforma Esfer@, implantado en el sistema educativo para el 
registro de las evaluaciones de los alumnos de primaria y secundaria.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Existe un plan alternativo en caso de «situación imprevista de los servidores» 

pertenecientes al sistema Esfer@?

Palacio del Parlamento, 26 de junio de 2019 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’eina alternativa a 
l’aplicació d’avaluació de notes Esfera
314-05058/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 41831 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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

En relación a la plataforma Esfer@, implantado en el sistema educativo para el 
registro de las evaluaciones de los alumnos de primaria y secundaria.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué alternativa al sistema Esfer@ ha dado la Conselleria de Educació para 

garantizar el registro de evaluaciones durante las incidencias?

Palacio del Parlamento, 26 de junio de 2019 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències 
registrades amb l’aplicació d’avaluació de notes Esfera
314-05059/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 41832 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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

En relación a la plataforma Esfer@, implantado en el sistema educativo para el 
registro de las evaluaciones de los alumnos de primaria y secundaria.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué incidencias se han registrado en el sistema Esfer@ durante el periodo de 

registro de evaluaciones?

Palacio del Parlamento, 26 de junio de 2019 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’incidències registrades amb l’aplicació d’avaluació de notes Esfera
314-05060/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 41833 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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

En relación a la plataforma Esfer@, implantado en el sistema educativo para el 
registro de las evaluaciones de los alumnos de primaria y secundaria.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántas incidencias se han registrado desde la puesta en funcionamiento del 

sistema Esfer@? Se solicita la información desglosada por los tipos de incidencia 
registrados.

Palacio del Parlamento, 26 de junio de 2019 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’aplicació 
d’avaluació de notes Esfera del 2017 ençà
314-05061/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 41834 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
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En relación a la plataforma Esfer@, implantado en el sistema educativo para el 
registro de las evaluaciones de los alumnos de primaria y secundaria.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál ha sido el coste de implementación, implantación y mantenimiento del 

sistema Esfer@ durante los ejercicios 2017, 2018 y 2019 hasta la última fecha dispo-
nible? Se solicita la información desglosada por cada uno de los conceptos.

Palacio del Parlamento, 26 de junio de 2019 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els fons europeus 
assignats a Catalunya però no executats del període 2012-2018
314-05062/12

FORMULACIÓ: JOSÉ MARÍA CANO NAVARRO, DEL GP CS

Reg. 41835 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

A la Mesa del Parlamento
José María Cano Navarro, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el total de fondos europeos asignados a la comunidad autónoma de 

Cataluña que no han sido utilizados, correspondientes a los ejercicios 2012 a 2018, 
ambos incluidos?

Se solicita la información desglosada por años, por tipo de fondo (Feder, Fondo 
Social Europeo, Feader, Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, etc.) y por Departa-
mento responsable de su gestión.

Palacio del Parlamento, 31 de mayo de 2019 
José María Cano Navarro, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les necessitats 
pressupostàries inajornables i els saldos excedents dels 
departaments
314-05063/12

FORMULACIÓ: JOSÉ MARÍA CANO NAVARRO, DEL GP CS

Reg. 41836 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

A la Mesa del Parlament
José María Cano Navarro, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Atesa la situació de pròrroga pressupostària per a l’exercici 2019: 
– Quins departaments no tenen cobertes les necessitats qualificades com a no 

ajornables ni revisables? Es demana la informació desglossada per programes afec-
tats amb el detall dels imports.
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– Quins departaments tenen saldos excedents a final de l’exercici 2018 i a final 
del primer semestre de 2019? Es demana la informació desglossada per programes 
afectats amb el detall dels imports.

Palau del Parlament, 27 de juny de 2019
José María Cano Navarro, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sol·licituds de places d’interí als hospitals del 2012 ençà
314-05064/12

FORMULACIÓ: MARÍA DEL CAMINO FERNÁNDEZ RIOL, DEL GP CS

Reg. 41972 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

A la Mesa del Parlamento
María del Camino Fernández Riol, diputada del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta 
escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál ha sido el número total de solicitudes de plazas de interino en los hospi-

tales de Cataluña solicitadas entre los años 2012 y 2019, ambos incluidos? Se solici-
ta la información desglosada por cada uno de los años, por destino solicitado y por 
la comunidad autónoma de origen de la solicitud.

Palacio del Parlamento, 30 de mayo de 2019 
María del Camino Fernández Riol, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per a 
eliminar el vot per correu en les eleccions a la Cambra de Comerç de 
Barcelona
314-05065/12

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP CS

Reg. 41973 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuáles han sido los motivos para la eliminación del voto por correo en el pro-

ceso de elección de representantes del órgano de gobierno de la Cámara de Comer-
cio de Barcelona? ¿Qué normativa se ha seguido para esta decisión?

Palacio del Parlamento, 27 de junio de 2019 
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els requisits exigits 
a la Cambra de Comerç de Barcelona pel que fa al vot electrònic en 
les eleccions al seu òrgan de govern
314-05066/12

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP CS

Reg. 41974 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuáles han sido los requisitos exigidos a la Cámara de Comercio de Barcelona 

en cuanto al voto electrónico para el proceso de elección de los representantes del 
órgano de gobierno? ¿Qué acciones llevó a cabo el Govern para garantizar el buen 
funcionamiento de dicho proceso?

Palacio del Parlamento, 27 de junio de 2019 
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’informe 
de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya sobre la candidatura 
Barcelona-Pirineus als Jocs Olímpics d’Hivern
314-05067/12

FORMULACIÓ: NATÀLIA SÀNCHEZ DIPP, DEL SP CUP-CC

Reg. 42023 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el cost econòmic de l’informe elaborat per FGC sobre la candi-

datura dels JJOO d’hivern de Pirineus-Barcelona.

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2019
Natàlia Sànchez Dipp, diputada SP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones ateses pels serveis ocupacionals d’inserció
314-05068/12

FORMULACIÓ: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS

Reg. 42034 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parla-
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mento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el número de personas atendidas en cada uno de los centros del Ser-

vicio Ocupacional de Inserción (SOI) de Cataluña?

Palacio del Parlamento, 27 de juny de 2019
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà de 
permanència en els serveis ocupacionals d’inserció
314-05069/12

FORMULACIÓ: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS

Reg. 42035 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parla-
mento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el tiempo medio de permanencia de las personas atendidas en los cen-

tros del Servicio Ocupacional de Inserción (SOI) de Cataluña?

Palacio del Parlamento, 27 de juny de 2019
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment de 
valoració de la capacitat laboral emprat pels serveis ocupacionals 
d’inserció
314-05070/12

FORMULACIÓ: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS

Reg. 42036 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parla-
mento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el procedimiento de valoración de capacidad laboral de las personas 

atendidas en los centros del Servicio Ocupacional de Inserción (SOI) de Cataluña?

Palacio del Parlamento, 27 de juny de 2019
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones derivades a centres ocupacionals i especials de treball pels 
serveis ocupacionals d’inserció
314-05071/12

FORMULACIÓ: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS

Reg. 42037 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parla-
mento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el número de personas derivadas a Centros Ocupacionales y Centros 

Especiales de Trabajo (CET) de cada uno de los centros del Servicio Ocupacional 
de Inserción (SOI) de Cataluña?

Palacio del Parlamento, 27 de juny de 2019
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones en llista d’espera dels serveis ocupacionals d’inserció
314-05072/12

FORMULACIÓ: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS

Reg. 42038 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parla-
mento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el número de personas en lista de espera de cada uno de los centros 

del Servicio Ocupacional de Inserción (SOI) de Cataluña? ¿Cuál es el tiempo medio, 
mínimo y máximo para acceder a una plaza por parte de estas personas?

Palacio del Parlamento, 27 de juny de 2019
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de la 
Taula del Pacte Nacional per a la Indústria
314-05073/12

FORMULACIÓ: MARTÍ PACHAMÉ BARRERA, DEL GP CS

Reg. 42039 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

A la Mesa del Parlament
Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
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Al Pacte per a la Indústria, signat al juliol del 2017, es feia referència a l’Acord de 
Govern 124/2016, de 13 de desembre, pel qual s’aprovava la creació i la composició 
de la Taula del Pacte i els grups de treball.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En l’àmbit del Pacte per a la Indústria: 
– Quina és la situació actual de la Taula del Pacte i dels grups de treball creats?
– Quantes vegades s’han reunit la Taula del Pacte i els grups de treball des de la 

seva creació?
– Quines han estat els principals acords i conclusions que s’han obtingut a les 

reunions realitzades?
– Quines mesures concretes s’han dut a terme derivades dels treballs realitzats a 

la Taula del Pacte i als grups de treball? Es demana la informació desglossada per 
any des de la seva creació fins la actualitat.

Palau del Parlament, 27 de juny de 2019
Martí Pachamé Barrera, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els membres de 
l’Observatori dels Drets de la Infància
314-05074/12

FORMULACIÓ: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP CS

Reg. 42042 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

A la Mesa del Parlament
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els membres actuals de l’Observatori dels Drets de la Infància? Es 

demana la informació desglossada per càrrec a l’Observatori i l’òrgan a què repre-
senten.

Palau del Parlament, 27 de juny de 2019
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els punts de trobada 
familiar
314-05075/12

FORMULACIÓ: MANUEL RODRÍGUEZ DE L’HOTELLERIE DE FALLOIS, DEL GP CS

Reg. 42048 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado del Grup Parlamentari de 

Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con res-
puesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
El Decreto 357/2011, de 21 de junio, regula los Puntos de Encuentro Familiar, 

los cuales tienen como finalidad trabajar para la normalización del ejercicio de los 
derechos de relación y comunicación de los y las menores con sus progenitores y/o 
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familiares, en situaciones de conflictividad, siempre que sea posible y a tenor de la 
evolución del niño.

En base a ello se solicita: 
– ¿Cuántos Puntos de Encuentro Familiar hay en toda Cataluña? ¿Qué ámbito 

territorial tiene cada uno de ellos?

Palacio del Parlamento, 4 de junio de 2019 
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio de persones 
ateses per treballador dels punts de trobada familiar
314-05076/12

FORMULACIÓ: MANUEL RODRÍGUEZ DE L’HOTELLERIE DE FALLOIS, DEL GP CS

Reg. 42049 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado del Grup Parlamentari de 

Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con res-
puesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
El Decreto 357/2011, de 21 de junio, regula los Puntos de Encuentro Familiar, 

los cuales tienen como finalidad trabajar para la normalización del ejercicio de los 
derechos de relación y comunicación de los y las menores con sus progenitores y/o 
familiares, en situaciones de conflictividad, siempre que sea posible y a tenor de la 
evolución del niño.

En base a ello se solicita: 
– ¿Cúal es la ratio actual de cada uno de los Puntos de Encuentro Familiar, entre 

las personas que están siendo atendidas (visitas programadas y lista de espera) y el 
personal de los Puntos de Encuentro Familiar?

Palacio del Parlamento, 5 de junio de 2019 
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris 
d’assignació dels punts de trobada familiar
314-05077/12

FORMULACIÓ: MANUEL RODRÍGUEZ DE L’HOTELLERIE DE FALLOIS, DEL GP CS

Reg. 42050 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado del Grup Parlamentari de 

Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con res-
puesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
El Decreto 357/2011, de 21 de junio, regula los Puntos de Encuentro Familiar, 

los cuales tienen como finalidad trabajar para la normalización del ejercicio de los 
derechos de relación y comunicación de los y las menores con sus progenitores y/o 
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familiares, en situaciones de conflictividad, siempre que sea posible y a tenor de la 
evolución del niño.

En base a ello se solicita: 
– ¿Qué criterios territoriales se siguen para asignar los Puntos de Encuentro Fa-

miliar, tras la adopción de las medidas establecidas en la Sentencia o en Auto?

Palacio del Parlamento, 5 de junio de 2019 
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps d’espera 
per a accedir a un punt de trobada familiar
314-05078/12

FORMULACIÓ: MANUEL RODRÍGUEZ DE L’HOTELLERIE DE FALLOIS, DEL GP CS

Reg. 42051 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado del Grup Parlamentari de 

Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con res-
puesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
El Decreto 357/2011, de 21 de junio, regula los Puntos de Encuentro Familiar, 

los cuales tienen como finalidad trabajar para la normalización del ejercicio de los 
derechos de relación y comunicación de los y las menores con sus progenitores y/o 
familiares, en situaciones de conflictividad, siempre que sea posible y a tenor de la 
evolución del niño.

En base a ello se solicita: 
– ¿Cuánto tiempo transcurre entre que la sentencia o auto dictan la necesidad de 

acudir a un Punto de Encuentro Familiar y se hace efectiva la primera visita?

Palacio del Parlamento, 5 de junio de 2019 
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla dels 
punts de trobada familiar
314-05079/12

FORMULACIÓ: MANUEL RODRÍGUEZ DE L’HOTELLERIE DE FALLOIS, DEL GP CS

Reg. 42052 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado del Grup Parlamentari de 

Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con res-
puesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
El Decreto 357/2011, de 21 de junio, regula los Puntos de Encuentro Familiar, 

los cuales tienen como finalidad trabajar para la normalización del ejercicio de los 
derechos de relación y comunicación de los y las menores con sus progenitores y/o 
familiares, en situaciones de conflictividad, siempre que sea posible y a tenor de la 
evolución del niño.
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En base a ello se solicita: 
– ¿Cuántas personas trabajan en cada uno de los Puntos de Encuentro Familiar? 

Se solicita distinguirlos por cada uno de los Puntos de Encuentro entre: (i) el cargo 
que ocupan, (ii) las funciones que realizan, (iii) las retribuciones anuales brutas que 
reciben y (iv) el tipo de contrato (funcionarial/laboral, indefinido / no indefinido).

Palacio del Parlamento, 5 de junio de 2019 
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la venda de bitllets 
de la Grossa de Sant Joan
314-05080/12

FORMULACIÓ: MERCÈ ESCOFET SALA, DEL GP CS

Reg. 42059 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

A la Mesa del Parlament
Mercè Escofet Sala, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el nombre de bitllets de la Grossa de Sant Joan que s’han venut pel 

sorteig d’aquest any 2019? Quin era el nombre total de bitllets que entraven en joc?

Palau del Parlament, 28 de juny de 2019
Mercè Escofet Sala, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import ingressat 
com a excedent per la Grossa de Sant Joan
314-05081/12

FORMULACIÓ: MERCÈ ESCOFET SALA, DEL GP CS

Reg. 42060 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

A la Mesa del Parlament
Mercè Escofet Sala, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Al quedar desert el primer premi de la Grossa de Sant Joan, ¿quina quantitat 

ingressarà l’EAJA com a excedent?

Palau del Parlament, 28 de juny de 2019
Mercè Escofet Sala, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació de 
l’excedent de la Grossa de Sant Joan
314-05082/12

FORMULACIÓ: MERCÈ ESCOFET SALA, DEL GP CS

Reg. 42061 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

A la Mesa del Parlament
Mercè Escofet Sala, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– A quines entitats i programes socials es dedicarà l’excedent provinent del sor-

teig de la Grossa de Sant Joan de l’any 2019? Es demana la informació desglossada 
per entitat, concepte i import.

Palau del Parlament, 28 de juny de 2019
Mercè Escofet Sala, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de 
l’organització de la Grossa de Sant Joan
314-05083/12

FORMULACIÓ: MERCÈ ESCOFET SALA, DEL GP CS

Reg. 42062 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

A la Mesa del Parlament
Mercè Escofet Sala, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin cost ha suposat per l’EAJA l’organització del sorteig de la Grossa de Sant 

Joan de 2019?

Palau del Parlament, 28 de juny de 2019
Mercè Escofet Sala, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost i l’excedent 
dels sortejos de la Grossa
314-05084/12

FORMULACIÓ: MERCÈ ESCOFET SALA, DEL GP CS

Reg. 42063 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

A la Mesa del Parlament
Mercè Escofet Sala, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 



BOPC 383
12 de juliol de 2019

3.25.15. Preguntes per escrit 90

– Quin ha estat el cost i l’excedent dels diferents sortejos de la Grossa, Nadal i 
Sant Joan, des de la seva creació l’any 2013?

Palau del Parlament, 28 de juny de 2019
Mercè Escofet Sala, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals no ha complert una resolució sobre la instal·lació de pantalles 
acústiques a la carretera C-32 al pas per Premià de Dalt (Maresme)
314-05085/12

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP PSC-UNITS

Reg. 42074 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, diputada, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

El 13 de novembre de 2013, a la Comissió de Territori, es va aprovar per unani-
mitat una proposta de resolució presentada pel Grup Parlamentari Socialista en la 
que es demanava la construcció de pantalles acústiques a la C-32 en el seu pas per 
Premià de Dalt. Aquesta proposta de resolució instava al Govern a adoptar les mesu-
res necessàries per exigir a la concessionària la instal·lació de les pantalles per així 
protegir de la contaminació dels vehicles que circulen per l’autopista.

Actualment, s’estan instal·lant pantalles acústiques en un tram de la C-32 entre 
Alella i Montgat però encara no s’han instal·lat les aprovades a Premià de Dalt.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Per quin motiu o motius el Govern de la Generalitat no va complir amb aquesta 

proposta de resolució aprovada al novembre del 2013?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2019
Alícia Romero Llano, Jordi Terrades i Santacreu, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’instal·lar pantalles acústiques a la carretera C-32 al pas per Premià 
de Dalt (Maresme)
314-05086/12

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP PSC-UNITS

Reg. 42075 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, diputada, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

El 13 de novembre de 2013, a la Comissió de Territori, es va aprovar per unani-
mitat una proposta de resolució presentada pel Grup Parlamentari Socialista en la 
que es demanava la construcció de pantalles acústiques a la C-32 en el seu pas per 
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Premià de Dalt. Aquesta proposta de resolució instava al Govern a adoptar les mesu-
res necessàries per exigir a la concessionària la instal·lació de les pantalles per així 
protegir de la contaminació dels vehicles que circulen per l’autopista.

Actualment, s’estan instal·lant pantalles acústiques en un tram de la C-32 entre 
Alella i Montgat però encara no s’han instal·lat les aprovades a Premià de Dalt.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Té previst, tal i com es va aprovar en el seu moment, instal·lar pantalles acústi-

ques a la C-32 en el seu pas per Premià de Dalt? Si la resposta és positiva, amb quin 
calendari té previst aquesta intervenció? Si la resposta és negativa, per quin motiu 
no portarà a terme aquesta intervenció?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2019
Alícia Romero Llano, Jordi Terrades i Santacreu, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les comunicacions 
amb l’Ajuntament de Premià de Dalt (Maresme) amb relació a la 
inversió per a instal·lar pantalles acústiques a la carretera C-32
314-05087/12

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP PSC-UNITS

Reg. 42076 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, diputada, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

El 13 de novembre de 2013, a la Comissió de Territori, es va aprovar per unani-
mitat una proposta de resolució presentada pel Grup Parlamentari Socialista en la 
que es demanava la construcció de pantalles acústiques a la C-32 en el seu pas per 
Premià de Dalt. Aquesta proposta de resolució instava al Govern a adoptar les mesu-
res necessàries per exigir a la concessionària la instal·lació de les pantalles per així 
protegir de la contaminació dels vehicles que circulen per l’autopista.

Actualment, s’estan instal·lant pantalles acústiques en un tram de la C-32 entre 
Alella i Montgat però encara no s’han instal·lat les aprovades a Premià de Dalt.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– El Departament de Territori ha tingut alguna comunicació amb l’Ajuntament de 

Premià de Dalt en relació a aquesta inversió que el Ple del mateix ajuntament també 
va demanar?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2019
Alícia Romero Llano, Jordi Terrades i Santacreu, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què l’Institut 
Català de Seguretat i Salut Laboral té previst de lliurar l’informe relatiu 
a les recomanacions sobre les condicions de treball i l’activitat de les 
cambreres de pis
314-05088/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 42138 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
La Mesa del Parlament va admetre a tràmit el passat 11 de juny de 2019, el con-

trol de compliment de la Moció 25/XII sobre les condicions laborals dels treballa-
dors del sector turístic i d’un segell de treball just i de qualitat per al sector de la 
hostaleria i de la restauració. En el document, el Govern informava que l’Institut 
Català de Seguretat i Salut Laboral en compliment amb les lleis de Riscos Laborals, 
en especial atenció a la sobrecàrrega de treball i l’activitat de les cambreres de pis, 
estava elaborant un estudi tècnic de recomanacions sobre les condicions de treball i 
l’activitat de les cambreres de pis.

– Quina és la data exacta en què el Govern té calendaritzat lliurar aquest informe 
por part de l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral?

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2019
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió que 
l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral ampliï l’informe «Salut 
i treball al sector del turisme de Barcelona, condicions de treball, 
benestar i salut en personal d’hotels i restauració de la ciutat de 
Barcelona» a tot Catalunya
314-05089/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 42139 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
La Mesa del Parlament admetia a tràmit el passat 11 de juny de 2019, el control 

de compliment de la Moció 25/XII sobre les condicions laborals dels treballadors 
del sector turístic i d’un segell de treball just i de qualitat per al sector de la hosta-
leria i de la restauració. En el document, el Govern informava que l’Institut Català 
de Seguretat i Salut Laboral en col·laboració amb l’Agència de Salut Pública de Bar-
celona està elaborant un estudi denominat «Salut i treball al sector del turisme de 
Barcelona,   condicions de Treball, benestar i salut en personal d’hotels i restauració 
de la ciutat de Barcelona».
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– Té previst l’Institut Català de Seguretat Social i Salut Laboral ampliar aquest 
estudi per a tot Catalunya, amb la finalitat que es pugui observar així tots els parà-
metres del territori?

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2019
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

3.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el cost de la cobertura 
informativa de la manifestació convocada per l’Assemblea Nacional 
Catalana a Estrasburg
316-00033/12

FORMULACIÓ: DANIEL SERRANO CORONADO, DEL SP PPC

Reg. 41760 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

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 196.1 i 7 del Reglament del Par-
lament, presenta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el cost total que ha representat per la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals, SA, la cobertura informativa de la manifestació convocada 
per l’entitat Assembla Nacional Catalana (ANC) a Estrasburg (França) el 2 de juliol 
de 2019 amb motiu de la constitució del Parlament Europeu? Desglossar per con-
ceptes.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2019
Daniel Serrano Coronado, diputat SP PPC

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre els mitjans personals 
desplaçats a Estrasburg per a cobrir la manifestació convocada per 
l’Assemblea Nacional Catalana
316-00034/12

FORMULACIÓ: DANIEL SERRANO CORONADO, DEL SP PPC

Reg. 41761 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

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 196.1 i 7 del Reglament del Par-
lament, presenta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Quants i quins mitjans personals de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals, SA, s’han desplaçat a Estrasburg (França) amb motiu de la cobertura in-
formativa de la manifestació convocada per l’entitat Assembla Nacional Catalana 
(ANC) en aquesta ciutat el 2 de juliol de 2019 amb motiu de la constitució del Par-
lament Europeu? Desglossar per categories.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2019
Daniel Serrano Coronado, diputat SP PPC

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre els mitjans tècnics 
desplaçats a Estrasburg per a cobrir la manifestació convocada per 
l’Assemblea Nacional Catalana
316-00035/12

FORMULACIÓ: DANIEL SERRANO CORONADO, DEL SP PPC

Reg. 41762 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

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 196.1 i 7 del Reglament del Par-
lament, presenta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins mitjans tècnics de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA,  

s’han desplaçat a Estrasburg (França) amb motiu de la cobertura informativa de la 
manifestació convocada per l’entitat Assembla Nacional Catalana (ANC) en aques-
ta ciutat el 2 de juliol de 2019 amb motiu de la constitució del Parlament Europeu?

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2019
Daniel Serrano Coronado, diputat SP PPC

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre l’interès informatiu que 
justifica oferir en directe la manifestació convocada per l’Assemblea 
Nacional Catalana a Estrasburg
316-00036/12

FORMULACIÓ: DANIEL SERRANO CORONADO, DEL SP PPC

Reg. 41763 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

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 196.1 i 7 del Reglament del Par-
lament, presenta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és l’interès informatiu que justifica que els mitjans de comunicació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals hagin ofert en directe la cobertura 
informativa de la manifestació convocada per l’entitat Assembla Nacional Catala-
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na (ANC) a Estrasburg (França) el 2 de juliol de 2019 amb motiu de la constitució 
del Parlament Europeu?

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2019
Daniel Serrano Coronado, diputat SP PPC

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el càrrec o òrgan directiu que 
va decidir donar cobertura informativa en directe de la manifestació 
convocada per l’Assemblea Nacional Catalana a Estrasburg
316-00037/12

FORMULACIÓ: DANIEL SERRANO CORONADO, DEL SP PPC

Reg. 41764 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

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 196.1 i 7 del Reglament del Par-
lament, presenta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin càrrec i/o òrgan directiu de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-

visuals ha adoptat la decisió de donar cobertura informativa en directe de la mani-
festació convocada per l’entitat Assembla Nacional Catalana (ANC) a Estrasburg 
(França) el 2 de juliol de 2019 amb motiu de la constitució del Parlament Europeu?

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2019
Daniel Serrano Coronado, diputat SP PPC

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per 
escrit sobre el compliment del llibre d’estil de la Corporació per les 
productores externes que signen contractes amb TV3
325-00038/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 41710 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.1 i 7 del Reglament del 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 per escrit.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En el plec de condicions dels contractes que TV3 signa amb productores ex-

ternes, s’estableix expressament que aquestes han de complir amb el Llibre d’Estil 
de la Corporació?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2019
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol dels Mossos d’Esquadra per a transferir informació rellevant per a aclarir delictes greus comesos per delinqüents que estan en crida i cerca
	314-04591/12
	Resposta del Govern
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	314-04724/12
	Resposta del Govern
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la denúncia de Twitter amb relació a l’existència de comptes falsos associats a Esquerra Republicana de Catalunya
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el fet que Esquerra Republicana de Catalunya tingués comptes falsos a Twitter és una pràctica transparent
	314-05048/12
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement que el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència tenia dels comptes falsos d’Esquerra Republicana de Catalunya a Twitter
	314-05049/12
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	314-05050/12
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	Formulació: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP
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